
Com números da pandemia de Covid-19 em queda, governador João Doria anuncia flexibilização da utilização 
da proteção em locais abertos em todo estado de SP, mas mantém obrigatoriedade em ambientes internos P3

Uso de máscaras ao ar livre deixa 
de ser obrigatório a partir do dia 11

Contas 
aprovadas

Na TV TodoDia, prefeito 
de Sumaré celebra seu 3º 

‘ok’ seguido do TCE-SP
tododia.com.br   |   3,00   25 Nov | 2021 QUINTA
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Zanone Fraissat/Folhapress

NOS BRAÇOS DA TORCIDA | Uma multidão de torcedores compareceu nesta quarta-feira em frente ao 
CT do Palmeiras, na Barra Funda, para apoiar a partida do time, que embarcou para Montevidéu, no Uruguai, 
onde enfrenta no sábado (27) o Flamengo pela finalíssima da Taça Libertadores da América. A recepção ao 
ônibus da equipe no Aeroporto de Guarulhos, como previsto, não foi autorizada. P15

Cidades06

Márcio Galdino, de 46 
anos, que na madrugada do 
último sábado estrangulou 
a ex-mulher em Sumaré e jo-
gou o corpo dela na calçada, 
foi preso ontem, ao lado da 
lagoa do Jardim Amanda, em 
Hortolândia, depois que uma 
irmã da vítima rastreou seu 
celular, o localizou e chamou 
a polícia.

Assassino da 
ex é preso em 
Hortolândia

Americana foi a vencedora nacional do prêmio “Band Cidades 
Excelentes”, na categoria “Infraestrutura e Mobilidade Urbana”, 
com os melhores indicadores entre os municípios brasileiros 
com mais de 100 mil habitantes. A premiação, organizada pe-
lo Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila, foi 
entregue em cerimônia na noite de terça-feira (23), em Brasília 
(DF). A cidade também foi selecionada no quesito “Eficiência 
Fiscal e Transparência”, com o projeto “Americana Inteligente”.

Americana conquista prêmio 
nacional ‘Cidades Excelentes’

Cidades05

Depois de SB, 
Hortolândia 
também veta 
Carnaval 2022

Cidades03

APAE corre 
risco de não 
pagar 13º de 
funcionários

Cidades05“CIDADE EXCELENTE” | O vice Odir Demarchi e o prefeito Chico Sardelli na entrega do prêmio em Brasília

Prefeitura de Americana  / Divulgação
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CLIMA NA RMC

Isso não quer 
dizer que as 
pessoas têm 
que tirar a 
máscara

PAULO MENEZES 
Coordenador do Comitê 
Científico para a Covid de SP, 
sobre a flexibilização no uso 
de máscaras ao ar livre
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FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Izaita Domingues de Almeida
Faleceu ontem aos 88 anos. Era viúva de Luiz Bastos de Almeida, 

deixando os filhos: Aglair e Ariel. Foi sepultada no Cemitério Campo 
da Ressurreição. 

(Funerária Araújo-Orsola)

Maria Italina Defavari Grivol
Faleceu ontem, aos 96 anos. Era viúva de Domingos Grivol, 

deixando os filhos: Domingos Aparecido e Natal Luiz. Foi sepultada 
no Cemitério Campo da Ressurreição. 

(Funerária Araújo-Orsola)

Antonia Santarosa Paiva
Faleceu ontem, aos 80 anos. Era casada com Joaquim Paiva Filho, 

deixando os filhos: Ana Paula, Tania (Márcio em memória). Será 
sepultada hoje, às 15h30, no Cemitério Campo da Ressurreição.

(Funerária Araújo-Orsola)

Gustavo Valério | Divulgação

SÓ TREINO |  A equipe do setor 192, de urgência e emergência de Americana, 
participou nesta quarta de uma simulação de resgate em incêndio com vítimas. 
A ação foi na empresa Vicunha, com a equipe do 192, Defesa Civil de Americana, 
Corpo de Bombeiros, forças de segurança pública e brigadistas.

IMAGEM DO DIA

A culpa não é do touro Novembro Azul: o positivo 
e o negativo

Os protestos recentes 
contra a estátua de um 
touro colocada em fren-
te à B3, no centro de São 
Paulo, tiveram grande re-
percussão nacional. Em 
um momento em que o 
preço da carne bovina 
está nas alturas, quase a 
preço de ouro, expor uma 
estátua de um bovino 
banhado a ouro causou 
certa revolta em alguns 
segmentos da sociedade.

Criado sem a pretensão 
de ser cópia do famoso 
touro de Nova York, se-
gundo o autor da obra, a 
intenção era trazer mais 
turistas para a região 
onde foi instalado. E con-
seguiu, atraindo bastante 

A campanha Novem-
bro Azul – que surgiu 
na Austrália e completa 
dez anos no Brasil em 
2021 – tornou-se o prin-
cipal fio condutor no 
que diz respeito a infor-
mar os homens sobre 
prevenção em saúde. 

A campanha, antes 
restrita à prevenção 
ao câncer de próstata, 
atualmente está mais 
ampla. Hoje, diversas 
pesquisas, realizadas 
ao redor do mundo são 
unânimes: os homens 
se previnem menos que 
as mulheres e, como 
consequência, vivem 
menos.

Apesar do sucesso 
do movimento, cujos 
benefícios são nota-
dos no decorrer dos 
anos, como o aumento 
na procura de exames 
preventivos por parte 
da população mascu-
lina, com destaque ao 
exame de toque, o mais 
importante (e que sofre 
mais preconceito) para 
detectar o câncer de 
próstata, temos um lon-
go caminho a percorrer 
principalmente agora 
no pós-pandemia.

No Brasil, as cirurgias 
para retirada da prós-
tata por câncer tiveram 
redução de 21,5% en-

ROGÉRIO ARAÚJO
MARIA GIOVANA FORTUNATOGESTOR E CONSULTOR 

FINANCEIRO SANITARISTA E VICE-
PRESIDENTE ESTADUAL DO PDT

curiosos que gostariam 
de ver a obra da discór-
dia, melhorando o co-
mércio na região.

Mas, ao contrário do 
que pode parecer, a está-
tua dourada não significa 
uma afronta à situação 
de extrema dificuldade 
financeira em que se en-
contram milhões de bra-
sileiros. Segundo o autor, 
a obra quer trazer “força 
e coragem”, que é o que 

mais precisamos no mo-
mento.

Seguindo uma ótica de 
mercado, uma bolsa de 
valores forte traz espe-
rança de dias melhores, 
pois empresas fortes só 
existem em uma econo-
mia forte. E isso traz gera-
ção de emprego e renda 

para as famílias. É só atra-
vés da geração de empre-
gos que um país conse-
gue superar suas crises. 
Não há outra saída.

Bolsa em alta quer di-
zer que mais dinheiro 
para investimento está 
entrando nos cofres das 
empresas, e isso refletirá 
na expansão dos negó-
cios, trazendo conse-
quências benéficas para 
toda a sociedade.

O protesto é válido, 
no sentido de chamar a 
atenção das autoridades 
para o momento urgen-
tíssimo da economia, 
onde há mais preocu-
pação com as próximas 
eleições do que com a 
tomada de medidas prá-
ticas para a retomada do 
crescimento. 

Mas é necessário deixar 
claro que as empresas - 
representadas na B3 atra-
vés de suas ações - são 
geradoras da solução e 
não problema. Infeliz-
mente, a culpa não é do 
touro. Se fosse, seria sim-
ples de resolver.

A obra quer trazer 
“força e coragem”, 
que é o que mais 

precisamos

tre 2019 e 2020. Os da-
dos são do Ministério 
da Saúde, obtidos pela 
Sociedade Brasileira de 
Urologia (SBU). 

As coletas do antíge-
no prostático específico 
(PSA) e de biópsia da 
próstata que, junto com 
o exame de toque retal, 
diagnosticam a doença, 
registraram quedas de 
27% e 21%, respectiva-
mente, como mostram 
as informações do Sis-
tema de Informações 
Ambulatoriais, do Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS).

Houve diminuição 
ainda no número de 
consultas urológicas no 
SUS (33,5%). As interna-
ções de pacientes com 
diagnóstico da doença 
caíram 15,7%. As con-
sultas com um urolo-
gista também sofreram 
queda. Até julho, foram 
1.812.982, enquanto em 
2019 foram 4.232.293 e 
em 2020, 2.816.326.

Apesar do aumento 
da procura por exames, 
o poder público ainda 
está aquém da sua ca-
pacidade. Um exemplo 
é Americana. 

A Administração 
anunciou a campanha 
Novembro Azul sem 
contar com urologista 
na rede, mesmo com 
uma demanda reprimi-
da de aproximadamen-
te 1.600 pacientes. 

Que exaltemos a cam-
panha realizada por 
nossa sociedade civil 
organizada e que co-
bremos mais nossos go-
vernantes. Estes, defini-
tivamente, não temos 
motivos para exaltar. 
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PANDEMIA

 O governador João Do-
ria (PSDB) anunciou a 
flexibilização do uso das 
máscaras em ambientes 
abertos a partir do dia 11 
de dezembro no estado 
de São Paulo. A medida foi 
atribuída à queda no nú-
mero de casos e mortes em 
decorrência da Covid-19.

“No entanto, o uso de 
máscaras continuará sen-
do obrigatório nas áreas 
internas, nas estações e 
para as centrais de trans-
porte público do estado 
de São Paulo. Inclusive nas 
estações, mesmo que a céu 
aberto, o uso de máscaras 
continuará sendo obriga-

tório”, disse o governador, 
em entrevista coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes 
nesta quarta-feira (24).

No início deste mês, a 
administração estadual já 
havia dito que pretendia 
flexibilizar o uso do aces-
sório em 1º de dezembro. 
Na ocasião, o governo ha-
via determinado que para 
haver a retirada em locais 
abertos seria necessário 
chegar a 75% da popula-
ção vacinada com esque-
ma completo, a média mó-
vel não poderia ultrapassar 
1.100 casos de Covid por 
dia e as internações deve-
riam ficar abaixo de 300. A 
média de óbitos não pode-
ria ser maior do que 50.

O estado, apesar do 

anúncio de flexibilização 
feito nesta quarta, ainda 
não atingiu as metas esti-
puladas. 

A porcentagem atual da 
população com o esque-
ma vacinal completo é de 
74,5%, enquanto a média 
móvel diária de novos ca-
sos é de 1.289, a de interna-
ções é de 318, e a de mortes 
é de aproximadamente 61.

De acordo com o go-
verno do estado, São Pau-
lo deve alcançar até esta 
quinta-feira (25) a marca 
de 75%. Até 30 de novem-
bro, a expectativa é que se-
jam ultrapassados os 80%.

“Isso não quer dizer que 
as pessoas têm que tirar a 
máscara”, disse Paulo Me-
nezes, coordenador do Co-

mitê Científico para a Co-
vid. “Eu recomendaria que, 
se há um contato muito 
próximo de pessoas que 
não se conhecem, talvez 
seja interessante, na medi-
da que haja essa flexibiliza-
ção, que as pessoas mante-
nham essa proteção.”

O estado segue a ten-
dência de outros locais 
como a cidade do Rio de 
Janeiro, onde as máscaras 
já não são obrigatórias 
em locais abertos des-
de meados de outubro. 
O acessório deixou de 
ser obrigatório em locais 
abertos e sem aglome-
ração após a prefeitura 
publicar um decreto e o 
governo do estado regu-
lamentar a medida. 

ESPECIALISTAS 
Considerando a taxa de 

vacinação e o número de 
novos casos, o médico epi-
demiologista André Ricar-
do Ribas Freitas, professor 
da Faculdade de Medicina 
São Leopoldo Mandic, 
considera a liberação do 
uso de máscaras em espa-
ços abertos uma medida 
acertada, mas pondera 
que a obrigatoriedade em 
locais fechados deve ser 
mantida.

“As pessoas não são 
obrigadas a usar [a más-
cara], mas eu ainda reco-
mendaria que aqueles que 
são mais vulneráveis às 
formas graves, como por-
tadores de doenças crôni-
cas e idosos, mantivessem 

o uso independente da 
obrigatoriedade”, afirma 
Freitas.

Já o infectologista Leo-
nardo Weissmann, con-
sultor da SBI (Sociedade 
Brasileira de Infectologia), 
considera a medida ar-
riscada. De acordo com 
ele, o estado se aproxima 
das festas de final de ano, 
época de muitas aglome-
rações.

“Somado a isso, o estado 
recebe milhares de turis-
tas, muitos de locais com 
cobertura vacinal bem in-
ferior”, lembra.

Na semana passada, Do-
ria anunciou que maiores 
de 18 anos poderão rece-
ber a dose de reforço da 
vacina contra Covid.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

‘Respiro’
à vista

Estado de SP desobriga uso de 
máscaras ao ar livre a partir do dia 11

Arquivo  / TodoDia Imagem

COVID-19

Hortolândia também 
cancela Carnaval 2022

 A Prefeitura de Hor-
tolândia confirmou nes-
ta quarta-feira (24) que 
informa que a Adminis-
tração Municipal não irá 
realizar o Carnaval no 
ano de 2022. É a segunda 
cidade da região a tomar 
a mesma decisão, ainda 
em decorrência da pan-
demia de Covid-19. Santa 
Bárbara d’Oeste confir-
mou no último final de 
semana que também não 
irá promover a festa po-
pular no ano que vem.

Segundo nota oficial 
divulgada hoje pela Pre-
feitura de Hortolândia, no 
período do Carnaval 2022 
“também não será permi-
tida a realização de even-
tos que promovam aglo-
merações ou onde haja 
dificuldades para realizar 
a fiscalização, bem como 
o cumprimento de proto-

colos sanitários”. 
“A medida visa proteger 

nossos cidadãos e a rede 
de atendimento em Saúde 
contra possíveis efeitos de 
uma nova onda da pande-
mia de Covid-19. A prefei-
tura salienta que o ritmo e 
a adesão à vacinação es-
tão em patamares satisfa-
tórios e a prioridade, neste 
momento, é a preservação 
da vida”, completou a ad-
ministração do prefeito 
Zezé Gomes (PL).

No estado de São Pau-
lo, mais de 60 prefeituras 
já anunciaram o cance-
lamento da festa popular 
em 2022.

Segundo último balan-
ço divulgado na terça-
-feira, Hortolândia tinha 
29.100 casos confirmados 
da doença, com 747 óbi-
tos desde o início da pan-
demia.                     | DA REDAÇÃO

PANDEMIA

SB ‘caça’ 16 mil ausentes na 2ª 
dose da vacina contra Covid

A Prefeitura de Santa 
Bárbara d’Oeste informou 
nesta quarta-feira (24) que 
esá intensificando a busca 
por moradores que ainda 
não compareceram para 
receber a segunda dose da 
vacina contra a Covid-19, 
mesmo já estando aptos a 
completar o esquema vaci-
nal. São mais de 16 mil pes-
soas nessa situação.

A Secretaria de Saúde diz 
estar fazendo busca ativa 
pelos ausentes, inclusive 
com contato telefônico, 
convocando os “faltosos” 
para a segunda e necessária 
dose em atraso.

Das pouco mais de 16 mil 
pessoas que estão em atra-
so na segunda aplicação, 
constam 10.726 moradores 
que receberam a primeira 
dose com o imunizante da 
Pfizer/Biontech, 3.306 que 
foram imunizados com 
a vacina da AstraZeneca/

Oxford e outros 2.379 que 
receberam o imunizante da 
CoronaVac/Butantan. 

No último sábado (20) 
uma equipe da Secretaria 
de Saúde também esteve 
no Tivoli Shopping abor-
dando a população. Na 
ocasião, foram aplicadas 
446 doses, sendo 276 de se-
gunda dose.

A prefeitura saliente que 
a vacinação segue dispo-
nível, sem necessidade de 
agendamento, nos giná-
sios Djaniro Pedroso (Rua 
Prudente de Moraes, 250, 
no Centro) e Mirzinho Da-
niel (Rua Bororós, s/nº, no 
Jardim São Francisco) e na 
Casa de Maria (Rua Moco-
ca, 510, no Jardim das La-
ranjeiras), das 9h às 16h30, 
em dias de semana. 

O período recomendado 
entre a primeira e a segun-
da dose da AstraZenecaé 
de oito semanas (56 dias), 
da Pfizer, de 21 dias para 
adultos (acima de 18 anos) 
e oito semanas (56 dias) 
para adolescentes de 12 a 
17 anos, e da CoronaVac 
entre 21 e 28 dias.

Para a aplicação da se-
gunda dose a pessoa deve 
apresentar documento 
com foto, CPF e artão de 
vacinação.              | DA REDAÇÃO

A Secretaria de Educa-
ção de Sumaré reliza nesta 
sexta-feira e sábado, dias 
26 e 27, a “VIII Conferência 
Municipal de Educação”. 
Discutindo o tema “For-
mação de Docentes; Desa-
fios e Superações”, a ativi-
dade será transmitida pelo 
canal do Fórum Municipal 
de Educação de Sumaré no 
Youtube.

Amanhã, as atividades 
começarão às 18h. Have-
rá a composição da mesa 
diretora, além de pales-
tras e roda de perguntas 
e respostas. No sábado, 
o evento será a partir das 
8h, com as eleições dos 
representantes da socie-
dade civil para o Conselho 
Municipal de Educação, 
além de referendos sobre 
os apontamentos das pré-
-conferências.

                                        | DA REDAÇÃO

Sumaré tem 
Conferência 
de Educação

DIAS 26 E 27

BUSCA |  16 mil ‘faltosos’

Arquivo  / TodoDia Imagem
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FAMÍLIA ACOLHEDORA

FAMÍLIA ACOLHEDORA (2)

MEIO MILHÃO PARA AMERICANA

EM BUSCA DE RECURSOS

CORDÃO DE GIRASSOL

O prefeito Chico Sardelli (PV) sancionou nesta quarta 
(24) o projeto de lei de autoria da vereadora Professora 
Juliana (PT) que institui no calendário oficial de Ameri-
cana o “Dia da Família Acolhedora Americanense” – 31 
de maio –, com objetivo de difundir esse serviço no muni-
cípio. Além da parlamentar, participaram da assinatura 
no gabinete do prefeito (foto) membros da diretoria 
da Apam (Associação de Promoção e Assistência de 
Americana), responsável pelo serviço de acolhimento 
em Família Acolhedora. 

De acordo com o projeto, que agora vira lei em Americana, o 
serviço de acolhimento em família acolhedora tem respaldo 
legal na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. O programa consiste em cadastrar e capacitar 
famílias da comunidade para receber em suas casas, por até 18 
meses, crianças, adolescentes ou grupos de irmãos em situação 
de risco pessoal e social e que tiveram seus direitos violados. 
Segundo a lei, no Dia da Família Acolhedora Americanense 
serão desenvolvidas e incentivadas ações educativas por meio 
de eventos, palestras, seminários, conferências e atividades cul-
turais para valorizar e divulgar informações sobre o serviço, além 
da produção de material a respeito do programa, sobre como 
se tornar uma família acolhedora e as diferenças entre família 
acolhedora, apadrinhamento afetivo e adoção, por exemplo.

Em reunião na manhã desta quarta (24) no Palácio dos 
Bandeirantes, sede do governo paulista, a vereadora Nathália 
Camargo (Avante) solicitou ao secretário-executivo de Desen-
volvimento Regional, Rubens Emil Cury, verba de R$ 500 mil 
para investimentos em infraestrutura em saúde em Americana. 
Nathália destacou que o recurso será importante para que 
a cidade invista na melhoria de unidades de atendimento. 
“Nossa intenção é que esse recurso seja liberado e utilizado 
exclusivamente para reforma de Unidades Básicas de Saúde. 
Estamos em constante contato com a população e sabemos 
da necessidade de melhorias nos postos”, reforçou. O secretário, 
segundo ela, aceitou o pedido e sinalizou positivamente para a 
liberação de verba. A tramitação da solicitação deve ter início já 
nos próximos dias.

Por falar em busca por verbas para Americana, o vereador 
Thiago Brochi (PSDB) protocolou na terça-feira (23) um ofício 
no gabinete do deputado estadual Alex de Madureira (PSD), na 
Assembleia Legislativa, com pedido de recursos para a revitali-
zação da Praça Virgínia Mietto Faé, no bairro Nova Americana. 
As benfeitorias abrangem calçada e a implantação de um 
parquinho infantil e de quadra poliesportiva. Brochi entregou 
o ofício ao chefe de gabinete do deputado, Eliseu Trovão. “É 
uma verba carimbada, ou seja, com destinação específica para 
investimento em melhorias em área pública”, explicou Brochi.

O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Martins 
(PV), e o vereador Leco Soares (Podemos) protocolaram na 
Câmara de Americana um projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o uso do “Cordão de Girassol” como instru-
mento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com 
deficiência oculta no interior de órgãos públicos e instituições 
privadas. O Cordão de Girassol é um símbolo utilizado interna-
cionalmente para identificação de pessoas com deficiências 
ocultas, que podem apresentar déficit na comunicação social 
ou interação social, padrões restritos e repetitivos de compor-
tamento, tendo dificuldade de se manter por muito tempo em 
determinados locais. A utilização do cordão permite reconhecê-
-las mais facilmente e auxiliar no atendimento.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Na TV TodoDia, prefeito faz balanço e comemora resultados no TCE-SP

Dalben celebra aprovação 
de contas pelo terceiro ano

O prefeito de Sumaré, 
Luiz Dalben (Cidadania), 
foi o entrevistado do pro-
grama TodoDia News, da 
TV TodoDia, nesta quar-
ta-feira (24). Em conver-
sa com o apresentador 
Guilherme Tiosso, o chefe 
do Executivo falou de pro-
jetos, da parceria com o 
deputado Dirceu Dalben 
na Assembleia e de outros 
desafios na condução da 
cidade. Na entrevista, le-
vada ao ar ontem e dispo-
nível nos canais digitais da 
TV TodoDia, o prefeito de 
Sumaré enalteceu a recen-
te aprovação das contas 
da prefeitura referentes ao 
ano de 2019 pelo Tribunal 
de Contas do Estado. 

Foi o terceiro ano con-
secutivo de aprovação de 
contas de sua primeira 
gestão – algo inédito na 
história recente de uma 
cidade que, somente entre 
2006 e 2015 teve nada me-
nos do que 24 rejeições de 
contas, somando Executi-
vo (a maioria) e Legislativo.

Confira a seguir alguns 
trechos do bate-papo:

TodoDia: Quais são as 
medidas da administra-
ção neste mandato na 
área da Saúde que você 
destacaria?

Luiz Dalben: A gente en-
trou no governo com mui-
ta dificuldade em relação à 
saúde. Antigamente, você 
tinha que ir ao local da 
consulta para marcar um 
agendamento e, às vezes, 
as pessoas têm dificulda-
de de locomoção. Tinha 
um horário específico para 
marcar agendamento e fi-
cava aquela fila de dar volta 
em quarteirão. Eu não quis 
mais isso. Agora o agenda-
mento é por telefone e logo 
mais será feito por aplica-
tivo. Estamos nos prepa-
rando para isso, para que 
se tenha um contato dire-
to com a prefeitura, como 
fizemos com a Covid-19. 
O agendamento e as in-
formações sendo passadas 
por WhastApp e aplicativo 
próprio. Você consegue 
observar também 15 novas 
unidades de saúde sendo 
construídas na cidade. É 
um trabalho muito árduo.

Sumaré é uma das cida-
des da região que vêm se 
destacando no enfrenta-
mento da Covid-19...

Eu sofri várias críticas 
pelo fato de não termos 
que fazer pré-cadastro 

ENTREVISTA

DA REDAÇÃO
AMERICANA

TodoDia Imagem

ENTREVISTA | Prefeito na TV TodoDia ontem com Tiosso 

De forma elogiosa, nossas contas 
foram aprovadas e, pela primeira vez 
na história de Sumaré, duas foram 
aprovadas com louvor

LUIZ DALBEN
Prefeito de Sumaré, em entrevista à TV TodoDia

para saber quantas vaci-
nas precisariam para cada 
lugar. Fizemos a vacinação 
aberta. A pessoa ia lá, saía 
de lá com o braço vacina-
do e isso favoreceu muito 
porque desburocratizou. 
Imagina quem não que-
ria tomar a vacina ter que 
fazer um cadastro? Mais 
uma dificuldade para a 
pessoa tomar a vacina. 
Resolvemos essa questão 
e até por isso, às vezes, 
atrasamos as informações 
que repassávamos ao Mi-
nistério da Saúde e à Secre-
taria de Saúde do Estado 
e ficávamos para trás nas 
informações que eram pu-
blicadas, mas na verdade é 
que nosso banco de dados 
era alimentado pela pró-
pria Secretaria Municipal 
de Saúde e os indivíduos 
eram vacinados muito 
mais nas Unidades de Saú-
de. Em comparação com 
os níveis de vacinação, 
Sumaré teve um destaque 
maior porque conseguiu 
atender à maior demanda 
da primeira dose o mais 
rápido possível.

Sumaré pretende ado-
tar o passaporte da vacina 
como outras cidades da 
região?

Nós não discutimos isso 
em Sumaré ainda. Nós te-
mos o Comitê da Covid, 
que discute todas as ações 
da prefeitura. Para eu não 
tomar uma decisão políti-

ca, eu quis tomar uma de-
cisão técnica e, por isso, re-
solvi incluir a Polícia Militar, 
a Polícia Civil, o Ministério 
Público no comitê para dis-
cutir nossas ações. Acredito 
que a última reunião do 
ano é na próxima semana e 
eles vão poder discutir essa 
questão do comprovante 
de vacinação.

O TCE-SP (Tribunal 
de Contas do Estado de 
Sâo Paulo) aprovou pelo 
terceiro ano consecuti-
vo a prestação de contas 
da Prefeitura de Sumaré 
(exercício 2019). O que 
foi feito para melhorar a 
prestação de contas do 
município?

A fiscalização é mui-
to rígida. É praticamente 
um Ministério Público 
que toma conta das in-
formações e fiscaliza se 
o prefeito está aplicando 
bem o recurso da própria 
população. De forma elo-
giosa, nossas contas foram 
aprovadas e, pela primeira 
vez na história de Suma-
ré, duas foram aprovadas 
com louvor, as prestações 
de 2017 e de 2019. Graças a 
Deus, em todos os anos do 
meu mandato, fechamos 
orçamentariamente no 
azul e, em 2019, fechamos 
o orçamento e o fiscal no 
azul. Pagando mais de R$ 
150 milhões de dívidas de 
curto prazo, mais de R$ 600 
milhões de dívidas conso-

lidadas e dívidas de preca-
tórios que precisaram ser 
renegociadas. São coisas 
muito técnicas, que é difícil 
no dia a dia a pessoa con-
seguir enxergar. Mas pra 
resumir, saímos de rating 
bancário (classificação de 
crédito) de C- para C+ e isso 
melhora significativamen-
te a questão financeira da 
nossa cidade.

Como está o andamen-
to para implantação do 
Bom Prato, restaurante 
popular anunciado re-
centemente?

É uma novidade para 
nós de Sumaré. Conquis-
tamos por meio do depu-
tado Dirceu Dalben. Nós 
fizemos uma boa parceria 
com o estado. Antigamen-
te, o Bom Prato era 100% 
financiado pelo estado. 
Agora existe uma nova 
programação em que a 
prefeitura entra com 50% 
do custeio e o estado com 
50%. Já foi feito um cha-
mamento, tem uma em-
presa que será a presta-
dora do serviço e estamos 
por decidir a localização 
da instalação do Bom Pra-
to. Vai ser fenomenal para 
a cidade. São mais de 1,5 
mil refeições por dia que 
vão ajudar muito a popu-
lação, principalmente os 
mais carentes. 

Sumaré conta com o 
mandato do Dirceu Dal-
ben na Assembleia. Para 
a cidade, essa representa-
ção é significativa?

Quando se joga no mes-
mo time fica mais fácil. 
Quem tem um pouco mais 
de experiência política sabe 
disso. Ter um deputado, al-
guém que possa auxiliar a 
conseguir verbas e recursos 
é extremamente importan-
te pra qualquer governo.

A prefeitura tem algum 
projeto para equiparação 
salarial de professores?

Assim que nomeei os 
secretários de Educação e 
Finanças, fiz uma reunião 
com eles e passei a atribui-
ção de que queria fazer a 
equiparação salarial. Pedi 
uma atenção especial para 
todos os servidores da pre-
feitura. Por bem, deu certo 
e começamos pela Secre-
taria de Educação, vamos 
conseguir fazer a mudança 
de letra, cumprir os quin-
quênios.  Começamos por 
aí. Vamos atender a todos 
os colaboradores da prefei-
tura. Temos que dar o pri-
meiro passo e está sendo 
dado pela Educação. 
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Cidade vence o “Band Cidades Excelentes”, com os melhores índices do país em Infraestrutura e Mobilidade

Americana conquista prêmio nacional
RECONHECIMENTO

Americana foi a vence-
dora nacional do prêmio 
“Band Cidades Excelen-
tes”, na categoria “In-
fraestrutura e Mobilidade 
Urbana”, entre os municí-
pios brasileiros com mais 
de 100 mil habitantes. A 
premiação foi organizada 
pelo Grupo Bandeirantes 
em parceria com o Insti-
tuto Aquila, em cerimônia 
na noite desta terça-feira 
(23), em Brasília (DF).

A cidade também foi 
selecionada no quesito 
“Eficiência Fiscal e Trans-
parência”, com o projeto 
“Americana Inteligente”.

O prefeito Chico Sar-
delli (PV) participou da 
premiação, ao lado do vi-
ce-prefeito Odir Demar-
chi (PL). “Estou muito fe-
liz, é grande o desafio de 
administrar uma cidade 
mas nós fazemos o possí-
vel para dar as melhores 
condições de infraes-
trutura e de mobilidade 
para quem vive em nossa 
querida cidade de Ame-
ricana”, disse o prefeito 
durante a cerimônia.

Americana já havia sido 
uma das finalistas do prê-

mio, na etapa estadual, 
realizada no final de ou-
tubro, em São Paulo. A ci-
dade seguiu para a etapa 
nacional, com concorren-
tes de outros estados, e 
venceu.

O PRÊMIO
Segundo a organização 

do prêmio, a iniciativa tem 
como objetivo reconhe-
cer, fomentar e incentivar 
a prática da gestão pública 
para melhorar a realidade 
dos 5.570 municípios bra-
sileiros com o “Oscar da 
Gestão Pública”.

O prêmio é uma parce-
ria do Grupo Bandeirantes 
com o Instituto Aquila. O 
instrumento empregado 
na avaliação é o Índice de 
Gestão Municipal Aquila 
(IGMA), que utiliza con-
ceitos de big data e reúne 
as informações públicas 
mais atualizadas de todas 
as cidades do país. 

Essa plataforma é es-
truturada com base em 
Inteligência Artificial que, 
a partir de um algoritmo, 
consolida resultados de 
indicadores em uma única 
nota final avaliando cinco 
pilares: Eficiência Fiscal e 
Transparência; Educação; 
Saúde e Bem-Estar; In-

fraestrutura e Mobilidade 
Urbana e Desenvolvimen-
to e Ordem Pública.

O pilar Infraestrutu-
ra e Mobilidade Urbana, 
vencido por Americana, 
avaliou as condições am-
bientais urbanas e habita-
cionais, serviços coletivos 
urbanos, abastecimento 
de água, frota de veículos 
por habitante e desloca-
mento de casa para o tra-
balho em menos de uma 
hora.

No retorno a Ameri-
cana, nesta quarta-feira, 
Chico Sardelli e o vice Odir 
Demarchi foram recebi-
dos por parte da equipe 
no Paço Municipal, e agra-
deceram a dedicação dos 
servidores.

“Este é o resultado do 
trabalho de todos vocês, 
que nos ajudam no dia a 
dia a vencer obstáculos. 
Mais uma vez America-
na foi reconhecida”, disse 
Chico.

AMERICANA
 INTELIGENTE

Também foram premia-
dos os cinco projetos na-
cionais mais inovadores e, 
no pilar “Eficiência Fiscal 
e Transparência”, venceu 
o projeto “Americana Inte-

DA REDAÇÃO
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VITÓRIA | O vice, Odir Demarchi, e o prefeito Chico Sardelli após premiação em Brasília

NA PAREDE | Certificado recebido pela cidade no prêmio

ligente”, que vem promo-
vendo a transformação 
digital na administração 
pública da cidade.

O Projeto Americana 
Inteligente é um siste-
ma de tramitação digi-
tal de documentos, im-
plantado pela Prefeitura 
de Americana em 2020 
e que chegou à marca 
de 1,3 milhão de docu-
mentos oficiais emitidos 
eletronicamente, eco-
nomizando cerca de 32 
milhões de impressões 
que custariam cerca de 
R$ 3,2 milhões aos cofres 
públicos.

Prefeitura de Americana  / Divulgação

SUSPEITA DE DESVIOS NA SAÚDE

OS que atua no hospital de 
Hortolândia é alvo da PF

A PF (Polícia Federal) 
deflagrou nesta terça-feira 
(23) a 2ª fase da “Operação 
Contágio”, para aprofun-
dar investigação que apu-
ra denúncias de desvios 
de recursos públicos na 
área da Saúde. Um dos al-
vos da investigação é a OS 
(Organização Social) AMG, 
responsável pela gestão do 
Hospital Mário Covas e das 
UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento)  do Jardim 
Amanda, Nova Hortolân-
dia e Rosolém, em Hor-
tolândia. As cidades pau-
listas de Embu das Artes e 
Itapecerica da Serra tam-
bém estão entre as cidades 
investigadas.

O contrato entre a OS e a 
Prefeitura de Hortolândia 
vai até dezembro de 2023. 
A administração informou 
ontem, por meio de nota, 
que não recebeu qualquer 
notificação sobre a ope-
ração da PF e que está à 
disposição para quaisquer 
esclarecimentos.

Policiais federais deram 
cumprimento a quatro  
mandados de prisão pre-
ventiva e a 20 mandados de 

busca e apreensão, expedi-
dos pela Justiça Federal de 
São Paulo, sendo que algu-
mas das ordens partiram 
do Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região (TRF3).

Entre os presos estão 
dois médicos que seriam 
alguns dos principais diri-
gentes da OS. Também fo-
ram decretados o bloqueio 
e a apreensão de mais de 
R$ 40 milhões dos inves-
tigados, incluindo contas 
bancárias, imóveis, veícu-
los e uma lancha de luxo.

Foi também determina-
da a suspensão da ativida-
de econômica de algumas 
empresas subcontratadas, 
pois há indícios de que 
eram utilizadas exclusiva-
mente para a prática de 
crimes.

Além disso, foram 
apreendidos mais de R$ 
200 mil em espécie na re-
sidência dos investigados.

 A investigação identifi-
cou OSs, que administram 
algumas unidades de saú-
de destes municípios, sem 
capacidade técnica para 
gerir contratos de saúde 
complexos.

Mesmo assim, em me-
nos de três anos, a OS te-
ria recebido mais de R$ 
300 milhões em recursos 
públicos.

Conforme a apuração da 
CGU (Controladoria Geral 
da União) e pela PF, o es-
quema consistia no super-
faturamento do forneci-
mento de bens e serviços, 
como plantões médicos e 
medicamentos, além da 
realização de serviços si-
mulados.

A defesa da empresa não 
foi localizada ontem.

PREFEITURA
Por meio de nota, a Pre-

feitura de Hortolândia 
informa que não recebeu 
nenhuma notificação re-
lacionada ao assunto. “A 
Administração Municipal 
está à disposição da Polí-
cia Federal para maiores 
esclarecimentos, caso haja 
notificação sobre o assun-
to. A prefeitura ressalta ain-
da que a OS continua sob 
administração judicial até 
o vencimento do contrato 
com a Secretaria de Saúde”.

        | DA REDAÇÃO
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APAE pede ajuda e corre risco 
de não pagar 13º de funcionários

Em comunicado divul-
gado ontem, a APAE (As-
sociação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) 
de Americana esclareceu 
publicamente a situação 
financeira e as dificulda-
des de alguns pagamen-
tos que persistem no 
cenário de pandemia. A 
entidade informou que 
“se vê obrigada a deixar 
de honrar com o 13º salá-
rio de seus funcionários, 
situação que lhe causa 
maior desconforto e tris-
teza, já que os colabora-
dores são a nossa melhor 
parte. Nossa saída está 
sendo apelar para a so-
ciedade americanense, 
de maneira que nos aju-
dem nas ações e eventos 
que estamos realizando, 
como maneira de reduzir 
nosso déficit”. 

A entidade tem cer-
ca de 120 funcionários 
que, atendem aproxima-
damente 1.100 pessoas 
com deficiência, desde 
o nascimento até a idade 
adulta, totalizando cerca 
de 15.000 procedimen-

tos por mês.
Também pede que “a 

sociedade cobre de seus 
representantes a aten-
ção que a APAE merece, 
agilizando os recursos já 
prometidos e tão aguar-
dados”.

Questionada sobre 
as cobranças em rela-
ção aos pagamentos 
pendentes das verbas 
prometidas, a entidade 
informou que quando 
é feito o anúncio do re-
passe, a APAE faz todo 
o processo necessário, 
mas não tem resposta 
da data de conclusão e 
de quando efetivamente 
o recurso será liberado. 
“Os recursos provenien-
tes das Emendas Parla-
mentares (divulgados 
recentemente pela mídia 
local) ainda estão em 
processo de aprovação/
conclusão, sem data pre-
vista para o recebimen-
to, portanto, ainda não 
foram disponibilizados 
para uso da instituição. 
Na prestação de serviços 
na área de Inclusão com 

Responsabilidade, que 
teve o contrato suspenso 
durante 2020 e renovado 
em agosto/2021, consta 
que a APAE poderá rece-
ber o valor mensal pre-
visto de até R$ 95.375,96, 
porém, o valor real é cal-
culado de acordo com a 
medição de frequência. 
Nesses dois meses reali-
zados de contrato, a fre-
quência atingiu a média 
de 50%, ou seja, a insti-
tuição recebeu apenas 
metade do teto mensal 
previsto, entretanto, seus 
gastos fixos continuam 
os mesmos”, informou, 
no comunicado.

“Precisamos muito 
do apoio da sociedade, 
através de ajuda finan-
ceira vindas de Pessoas 
Físicas e Jurídicas, o que 
pode ser efetivado atra-
vés dos seus projetos de: 
Telemarketing, Empresa 
Solidária, Inclusão no 
Mercado de Trabalho, 
doação ao bazar e parti-
cipação dos eventos”, in-
formou a entidade.

                 | DAÍZA DE CARVALHO
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Um comerciante de 59 anos foi assaltado na tarde 
desta terça-feira (23), enquanto trabalhava em 
uma barraca de milho, no bairro Vila Gallo, em 
Americana. O ladrão levou R$ 700 e o celular da 
vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, 
o vendedor ambulante estava em sua barraca de 
milho na Rua Ari Meireles, próximo à garagem 
da Viação Ouro Verde quando chegou um rapaz 
pedindo suco. Ao servi-lo, foi surpreendido pelo 
homem que anunciou o assalto mostrando uma 
arma na cintura. O indivíduo pegou R$ 700 em 
dinheiro e o celular da vítima. Após cometer o 
crime, o criminoso fugiu. A vítima acredita que o 
ladrão tinha alguém dando cobertura no momento 
do assalto com um veículo. O comerciante relatou 
que nunca havia visto o rapaz na região. O caso foi 
registrado na Central de Polícia Judiciária e será 
investigado. Câmeras de segurança podem ajudar 
a polícia a identificar o autor do crime.

 O Tivoli Shopping realiza nesta quinta-feira 
(25), uma apresentação musical pra lá de 
especial. Trata-se de um encontro inédito 
entre a Orquestra Sanfônica de Americana e a 
Orquestra de Violeiras de Santa Bárbara d’Oeste, 
viabilizado pela Associação NILEEC (Associação 
do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação 
e Cultura de Americana), que se apresentarão 
em cima de um trio elétrico. O show, que é 
gratuito e aberto ao público, ocorre a partir das 
19h, no estacionamento em frente ao espaço 
Boulevard, que dá acesso à loja Cobasi e foi 
recém-inaugurado. Com temática natalina, a 
apresentação contará com repertório composto 
por músicas típicas dessa época de Natal e terá a 
participação de 12 músicos, entre sanfoneiros e 
violeiras, que serão regidos pela maestrina Leonor 
Gardon e pelo maestro Eberson Aparecido Ferraz. 

A farmacêutica magistral Roberta Travassos, 
de Americana, ministrou uma palestra na série 
de conferências TEDx, a maior plataforma 
de palestras do mundo. Na apresentação, a 
especialista explica sobre como o estilo de vida 
moderna influencia o microbioma e impacta na 
colonização das bactérias que habitam o corpo. A 
comunidade local na qual Roberta participou foi a 
“TEDx Carioba”, sob curadoria de Flávia Rigonato 
no formato de estúdio, devido à pandemia. O 
objetivo é fazer uma reflexão sobre os efeitos do 
uso excessivo de alimentos ultraprocessados, 
medicamentos, cosméticos industrializados e 
xenobióticos e, consequentemente, motivar o 
autocuidado e a consciência, com enfoque na 
nutrição e proliferação das bactérias do bem no 
organismo para uma melhor qualidade de vida. 
Para conferir a palestra completa basta acessar o 
link https://bit.ly/3FJ6wU7.

Nem barraca de milho escapa  
de assalto em Americana

Tivoli terá trio elétrico com 
apresentações natalinas hoje 

Farmacêutica de Americana 
dá palestra no TEDx Carioba

GIRO

POLÍCIA | Caso registrado na Central em Americana

Homem é localizado após ter celular rastreado pela própria irmã da vítima

Acusado de assassinar 
a ex em Sumaré é preso

Foi preso no fim da ma-
nhã desta quarta-feira (24) 
o ex-marido que matou 
a controladora de acesso 
Cassia Aparecida da Silva, 
de 34 anos, na madrugada 
do último sábado (20), em 
Sumaré. Ele foi denunciado 
pela própria irmã da víti-
ma, que rastreou o núme-
ro do celular do acusado, 
o localizou em uma área 
próxima da lagoa do Jardim 
Amanda, em Hortolândia, 
e chamou a polícia.

Um vídeo postado nas 
redes sociais mostra o mo-
mento em que a irmã da 
vítima presencia a prisão 
do assassino de Cássia Sil-
va, morta com sinais de es-
trangulamento e que teve 
o corpo abandonado na 
calçada.

A vítima tinha obtido 
uma medida protetiva con-
tra o assassino, concedida 
pela Justiça no dia 14 de 
novembro, seis dias antes 
do crime.

CRIME

RAFAEL REZENDE
HORTOLÂNDIA

Reprodução | Facebook

PRISÃO | Marcos Galdino foi localizado por irmã da vítima

LOCALIZAÇÃO
De acordo com a 4ª 

Companhia do 48º BPM-I 
(Batalhão da Polícia Militar 
do Interior), uma equipe foi 
acionada pela irmã da víti-
ma, que monitorava Mar-
cos Antônio Galdino, de 46 
anos, após um telefonema 
dele para a cunhada, dizen-
do que se mataria.

A irmã disse aos policiais 
que Marcos iria se matar e 
que estava em uma lagoa. 

Ela então rastreou o nú-
mero do celular no site da 
Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações), que 
informou a localização do 
aparelho do ex-cunhado. 
Ao chegar ao local e notar 
que ele estava nas imedia-

ções da lagoa do bairro Jar-
dim Amanda, ela acionou a 
Polícia Militar, que rapida-
mente chegou e prendeu o 
assassino.

Ao se aproximar de Mar-
cos Galdino, os policiais 
notaram que ele estava per-
dendo a consciência e fora 
de si, que já havia vomitado 
e chegou a informar que 
ingeriu cerca de dois litros 
de gasolina pura, quando 
se preparava para entrar na 
lagoa.

Rapidamente, o homem 
foi encaminhado para a 
Unidade de Pronto Atendi-
mento do bairro. Ele foi in-
ternado para procedimen-
tos de limpeza estomacal, 
sob escolta policial. Após 
receber alta, será levado 
para a Delegacia de Defe-
sa da Mulher de Sumaré, 
onde deveria prestar depoi-
mento. A Polícia Civil havia 
expedido um mandado de 
prisão contra o acusado, 
que deve ser encaminha-
do para uma unidade pri-
sional da região, onde vai 
aguardar o julgamento.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Americana vai mapear incidência 
de violência contra a mulher

A série “Maid”, da Netflix, 
dramatização da história 
real da mulher que sofria 
abusos do marido e o dei-
xou, iniciando uma luta por 
trabalho e sobrevivência 
para cuidar da filha, liderou 
entre as mais assistidas da 
plataforma no Brasil nos úl-
timos meses. Mas o reflexo 
do enredo também foi sen-
tido nos serviços assisten-
ciais de Americana. O Creas 
(Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social) passou a receber 
mais mulheres buscando 
ajuda social ao reconhecer, 
pela série, que estavam so-
frendo abusos. 

Esse reflexo foi infor-
mado nesta semana pela 
equipe à secretária de As-
sistência Social, Juliani El-
len Munhoz Fernandes, em 
meio à realização das ações 
da campanha “16 dias de 
ativismo pelo fim da vio-
lência contra mulheres e 
meninas”. A conclusão é 
que o reconhecimento de 
determinadas situações 
como violência já se mos-
tra como uma barreira an-

DAÍZA DE CARVALHO
AMERICANA

A secretária de Assistência Social de Americana, Juliani Ellen Munhoz 
Fernandes, destaca números levantados por diversas entidades e ór-
gãos de mobilização por direitos e contra a violência da mulher. “São 
dados que mostram a importância de nos engajarmos nesta campa-
nha, que não é pontual, mas permanente”. 
• O Brasil está em 5º lugar no ranking mundial de feminicídio;
• Uma mulher é morta a cada sete horas por ser mulher;
• Em nove de cada 10 casos a mulher é morta por um companheiro 
ou ex-companheiro;
• Uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos;
• Uma menina de até 13 anos é estuprada a cada 15 minutos, sendo 
que 75,9% dos agressores são conhecidos das vítimas, em sua maio-
ria padrastos, pais, tios, primos, vizinhos e amigos da família;
• Uma mulher trans é assassinada a cada três dias;
• 68% das mulheres assassinadas no Brasil em 2020 eram negras.

NÚMEROS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO

terior à busca de ajuda e 
atendimento. 

O objetivo é aperfeiçoar 
o atendimento a partir de 
um fluxo que está em pla-
nejamento e estruturação 
no programa “Americana 
por elas”, como explica a se-
cretária. Será uma medida 
para que todos os setores 
conversem no atendimen-
to integral à mulher vítima 
nas diversas demandas 
que vão além da assistên-
cia social e segurança, mas 
também de saúde, habi-
tação e emprego. O plano 
municipal deve estruturar 

medidas de prevenção e 
enfrentamento, além do 
mapeamento de casos e 
demanda, inexistente no 
momento. Por isso chamou 
atenção a rápida reação à 
série, já que no contexto 
familiar essa identificação 
pode ser mais difícil sem a 
chegada de informações, 
como pondera a secretária. 

Outros setores que de-
vem integrar o fluxo são os 
braços do Judiciário, Minis-
tério Público e as institui-
ções de pesquisa, ensino e 
extensão, além da socieda-
de civil.

Arquivo  / TodoDia Imagem

Americana ganhou o 
certificado de destaque 
do ano na categoria “Ví-
deo” do “Projeto Gota 
d’Água”, promovido pelo 
Consórcio PCJ (das ba-
cias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí). A 
cidade foi uma das três 
finalistas e concorreu 
com 64 municípios. O 
certificado foi entregue, 
na tarde desta quarta-fei-
ra (24), ao prefeito Chico 
Sardelli, que comemorou 
a conquista.

““Ficamos em segundo 
lugar e estou muito feliz 
de estar nesta colocação 
entre os 64 municípios 
da área de atuação do 
PCJ. Americana está en-
tre os melhores”, disse o 
prefeito.

O vídeo abordou temas 
como água, agenda 2030, 
os 17 objetivos do De-
senvolvimento Sustentá-
vel (ODS) e o calendário 
ambiental. A produção 
foi da Secretaria de Meio 
Ambiente, em parceria 
com a Unidade de Co-
municação e apoio da 
Secretaria de Educação.

                                    | DA REDAÇÃO

‘Projeto 
Gota d’Água’ 
premia  vídeo

AMERICANA
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“O semáforo está aceso”, disse nesta quarta (23) 
Olaf Scholz, 63, ao anunciar o acordo que deve 
torná-lo o sucessor da primeira-ministra Angela 
Merkel, que há 16 anos governa a Alemanha.
Semáforo é o apelido da coalizão entre seu 
partido, o SPD (social-democrata), os Verdes 
e o FDP (liberal), e faz referência às cores das 
três agremiações: vermelho, verde e amarelo, 
respectivamente. O acordo será votado pelos 
três partidos, e espera-se que Scholz seja eleito 
premiê pelos deputados no começo de dezembro. 
Isso instalará o primeiro governo de coalizão 
triplo na Alemanha desde o pós-guerra. O social-
democrata se prepara para assumir a Alemanha 
num momento em que os novos casos de 
Covid-19 chegam novamente a nível recorde.

Os aeronautas - categoria dos profissionais que 
trabalham a bordo das aeronaves, como pilotos 
e comissários - vão entrar em greve na próxima 
segunda-feira (29). A decisão veio de uma 
assembleia realizada nesta quarta (24) pelo SNA 
(Sindicato Nacional dos Aeronautas). Pela decisão, 
no primeiro dia, metade dos trabalhadores não 
vai voar. No dia seguinte, a metade que estava 
trabalhando vai parar, até que as reinvindicações 
sejam atendidas. “As atividades consideradas 
serviços essenciais podem fazer greve, mas é 
preciso manter o serviço mínimo. Entendemos que 
manter 50% operando já atende ao pressuposto da 
legalidade”, diz o presidente do sindicato, Ondino 
Cavalheiro Neto. Eles pedem a correção das perdas 
inflacionárias nos salários de dois anos.

A Bolsa de Valores brasileira fechou em alta 
nesta quarta-feira (24), apoiada sobre ganhos 
da Vale, da Petrobras e de grandes bancos, 
empresas com grande importância no núcleo 
do mercado acionário do país devido ao volume 
de negociações e atratividade para investidores 
estrangeiros. O Ibovespa, índice de referência da 
Bolsa, subiu 0,83%, a 104.514 pontos. É o segundo 
dia seguido de ganhos. Na véspera, houve alta 
de 1,50%. O dólar fechou em queda de 0,23%, a 
R$ 5,5950. Ibovespa e câmbio passaram a refletir 
o alívio de investidores com a esperança de que 
governo e Congresso cheguem a um acordo para 
a aprovação da PEC dos Precatórios.

Olaf Scholz conclui acordo para suceder 
Angela Merkel no governo da Alemanha

Pilotos e comissários entram em greve 
na segunda por reposição de salários

Petrobras, Vale e bancos puxam nova 
alta da Bolsa de Valores nesta quarta

GIRO

Divulgação

COALIZÃO | O futuro premiê alemão Olaf Scholz

Mas presidente Bolsonaro resiste à medida e quer apenas abrir fronteiras

Anvisa quer cobrar vacinação 
para viajante entrar no país

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária) propôs que o 
governo federal cobre o 
certificado de vacinação 
contra a Covid-19 como 
forma de liberar a entrada 
de viajantes no Brasil.

A medida valeria para 
permitir a imigração por 
terra. Hoje as fronteiras 
estão fechadas, com algu-
mas exceções.

Mas o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
que distorce dados sobre 
segurança e eficácia dos 
imunizantes, quer ape-
nas abrir as fronteiras, 
sem cobrar o “passaporte 
da vacina”, segundo inte-
grantes do governo.

A Anvisa enviou pare-
cer ao Palácio do Planalto 
no último dia 12, após ser 
questionada sobre a ideia 
de Bolsonaro, mas não re-
cebeu resposta.

Segundo relatos de in-
tegrantes do governo, a 
agência também sugere 
endurecer as regras para 
voos internacionais. A 
ideia é que viajantes fa-
çam quarentena de cinco 
dias, mesmo se apresen-
tarem teste RT-PCR nega-
tivo para o novo corona-
vírus. A quarentena seria 
dispensada para quem 
estiver vacinado.

Hoje o governo cobra 
a apresentação do teste 
RT-PCR, mas não exige 

quarentena, apesar de a 
Anvisa sugerir esta medi-
da há meses.

Bolsonaro disse nesta 
quarta-feira (24) que pre-
fere abrir as fronteiras, 
mas não manda nas deci-
sões da agência regulado-
ra. Ele afirmou que con-
versou com o presidente 
da Anvisa, Antonio Barra 
Torres, sobre o tema. “Na 
minha parte, não decido, 
não mando na Anvisa, 
(mas) a gente não teria 
fronteira fechada”, disse 
Bolsonaro.

“Tem a questão da eco-
nomia, turismo, um mon-
tão de coisas. E o vírus, já 
falei para vocês, tem de 

conviver com ele”, afir-
mou ainda.

PREVENÇÃO
A ideia da Anvisa é evi-

tar que o aumento de ca-
sos da Covid-19 registrado 
na Europa, entre outros 
locais, também ocorra no 
Brasil. A agência também 
quer impedir que o país 
vire atrativo para turistas 
não vacinados.

Já as regras para entra-
da no Brasil pelo mar são 
mais específicas e ainda 
não há permissão para 
transporte de passageiros 
de outros países. O gover-
no deu aval apenas para 
cruzeiros internos.

Desde dezembro de 
de 2020 o Brasil cobra a 
apresentação de exame 
RT-PCR para quem entra 
no Brasil por voos inter-
nacionais. A agência che-
gou a propor quarentena 
de 14 dias a todos estes 
viajantes, depois de cin-
co dias, mas o governo 
vetou. As regras sobre a 
entrada no Brasil durante 
a pandemia são definidas 
por portarias assinadas 
pelos ministros da Casa 
Civil, Saúde e Justiça, com 
base em pareceres da An-
visa, ainda que recomen-
dações da agência, como 
de imposição de quaren-
tena, tenham sido ignora-
das até agora.

A portaria mais recente 
é de outubro e o governo 
abriu nova discussão so-
bre o tema para avaliar a 
liberação das fronteiras.

A Anvisa tem recebido 
alertas de especialistas 
sobre o risco de aumen-
to de casos da Covid-19 
no Brasil. Além disso, 
gestores do SUS pediram 
para a agência sugerir a 
adoção do “passaporte 
da vacina” a viajantes, es-
pecialmente no período 
das festas de fim de ano e 
Carnaval.

Procurada, a agência 
disse que não decide so-
bre as regras de entrada 
no Brasil, o que cabe aos 
ministérios. A agência 
não confirmou nem ne-
gou que pediu a adoção 
do “passaporte da vacina”.

CORONAVÍRUS

MATEUS VARGAS
FOLHAPRESS

Divulgação

MEDIDA | Agência enviou parecer ao Palácio do Planalto

PANDEMIA

Carnaval cancelado divide especialistas
Apesar de os totais de 

casos e mortes por Co-
vid-19 estarem em que-
da no Brasil, cancelar a 
celebração do Carnaval 
é uma medida sensata 
para evitar possíveis cur-
vas invisíveis de contágio 
e o surgimento de varian-
tes do coronavírus, se-
gundo especialistas ou-
vidos pela reportagem. 
Mas há também quem 
defenda que manter os 
festejos é possível, desde 
que seguidos protocolos, 
de forma rígida, como a 
exibição de comprovan-
tes de vacinação e o uso 
de máscaras.

Pelo menos 58 muni-
cípios do interior e do 
litoral paulista já anun-

ciaram o cancelamento 
dos eventos públicos de 
Carnaval, desde localida-
des com menos de 5.000 
habitantes, algumas das 
quais sem novos casos há 
três semanas, a cidades 
do porte de Sorocaba e 
Franca.

As cidades afirmam 
temer uma nova onda 
de Covid-19, dizem não 
ter recursos financeiros 
para investir no Carna-
val e, em alguns casos, 
tomaram decisões re-
gionais de suspensão na 
tentativa de evitar mi-
gração de foliões.

Epidemiologista e 
pesquisador da Fiocruz 
Amazônia, Jesem Orella-
na disse que suspender 

os festejos é a decisão 
mais acertada, sobretudo 
nos municípios menores, 
que têm pouca disponi-
bilidade, ou nada, de lei-
tos clínicos.

“Cada gestor sabe 
quanto pesa administrar 
uma epidemia. É mais 
do que esperado esse 
tipo de atitude princi-
palmente de cidades de 
São Paulo. O estado é 
uma espécie de modelo 
em algumas estratégias 
de enfrentamento, em 
particular a vacinação e 
a restrição na circulação 
de pessoas”, disse.

Como a vacinação tem 
avançado - em São Paulo, 
73,8% da população total 
concluiu o primeiro ciclo 

-, os contágios podem es-
tar ocorrendo, conforme 
Orellana, sem que haja 
notificação, por provo-
carem sintomas leves ou 
serem assintomáticos.

“Isso faz com que a 
pessoa não procure o 
serviço de saúde, mas ela 
pode transmitir o vírus, 
estamos tendo curvas in-
visíveis de contágio. Até 
quando vai durar essa 
proteção ocasionada 
pela vacinação em massa 
da população é que nós 
não sabemos. O grande 
problema agora é a pos-
sibilidade de surgir uma 
nova mutação nessa epi-
demia silenciosa que es-
tamos vendo em todos os 
países.”              | FOLHAPRESS
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CONGRESSO

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) do 
Senado adiou nesta quar-
ta-feira (24) a votação do 
relatório da PEC (propos-
ta de emenda à Constitui-
ção) dos Precatórios, após 
um pedido de vistas apre-
sentado por pelo menos 
quatro partidos. O pedido 
de vistas aconteceu logo 
após a leitura do texto do 
relator, Fernando Bezer-
ra (MDB-PE), que é líder 
do governo no Senado. 
A nova data de votação 
ainda não foi anunciada 
pelo presidente da CCJ, 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). 

O governo tenta re-
tomar a votação nesta 
quinta (25). Mas há pres-
são no Senado, como do 
PSD, para que a análise 
seja retomada apenas em 
dezembro. Líderes parti-
dários argumentam que 
precisam de mais tempo 
para analisar a nova ver-
são da PEC.

Bezerra apresentou o 
relatório com mudanças 
em relação ao texto apro-
vado na Câmara. O gover-
no teve que ceder e acei-
tar alterações na proposta 
como parte da estratégia 
de reduzir a resistência de 
bancadas do Senado em 
relação à PEC.

A nova versão da pro-
posta mantém os pilares 

defendidos pelo Palácio 
do Planalto e pelo Minis-
tério da Economia.

A PEC dos Precatórios 
é hoje a principal pau-
ta de interesse do presi-
dente Jair Bolsonaro no 
Congresso. Ela autoriza 
o governo a gastar mais 
e viabiliza promessas do 
governo na área social, 
como o aumento no Au-
xílio Brasil, que buscam 
dar impulso a Bolsonaro 
na campanha à reeleição.

Para ampliar em cerca 
de R$ 106 bilhões as des-
pesas do próximo ano, a 
PEC tem dois principais 
pilares. Uma medida per-
mite um drible no teto de 
gastos, fazendo um novo 
cálculo retroativo desse 

limite. A outra medida 
cria um valor máximo 
para o pagamento de pre-
catórios, que são dívidas 
da União reconhecidas 
pela Justiça.

Apesar do valor vulto-
so a ser acrescentado nas 
despesas de 2022, o espa-
ço orçamentário não é su-
ficiente para bancar todas 
as promessas de Bolsona-
ro, como auxílio financei-
ro a caminhoneiros e rea-
juste salarial a servidores 
públicos federais.

O relatório de Bezerra 
ficou em linha com o que 
ele encaminhou a líderes 

das maiores bancadas do 
Senado nesta terça (23).

A principal alteração 
é criar uma brecha para 
que o Auxílio Brasil se 
torne um programa so-
cial permanente, como 
defendem líderes do Se-
nado, e livra o governo de 
encontrar uma medida 
que compense o aumen-
to de gastos nessa área.

Na avaliação de econo-
mistas e técnicos do Con-
gresso, isso representa 
um drible na LRF (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), 
que exige a compensação.

Inicialmente, o gover-

no previa elevar o bene-
fício do Auxílio Brasil dos 
atuais R$ 224 para R$ 400 
mensais apenas até de-
zembro de 2022. Como a 
medida teria caráter tem-
porário, não seria neces-
sário encontrar uma me-
dida compensatória.

O Senado, porém, pres-
sionou para que o pro-
grama no valor de R$ 400 
seja permanente. Por isso, 
o governo teve que buscar  
solução para viabilizar a 
medida no próximo mês 
sem precisar aprovar um 
projeto de aumento de 
imposto.

Senadores querem mudanças no texto do governo; 
emenda vai garantir Auxílio Brasil maior em 2022

Pedido de vista na CCJ 
do Senado adia votação 
da PEC dos Precatórios 

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Pedro França / Agência Senado

DISCUSSÃO | Senadores da CCJ durante sessão que discutiu a PEC dos Precatórios

INVESTIGAÇÃO

Aras vai enviar relatório da 
CPI da Covid ao Supremo

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
disse que vai encaminhar 
ao STF (Supremo Tribu-
nal Federal) o relatório 
e as provas obtidas pela 
CPI da Covid no Senado. 
O relatório final reco-
menda 80 indiciamentos, 
sendo 78 pessoas e duas 
empresas. “Nada do que 
foi encaminhado à PGR 
ficará na PGR. Tudo será 
remetido para a Supre-
ma Corte”, disse Aras, em 
entrevista ao jornalista 
Roberto D’Ávila, na Glo-
bonews, veiculada na ter-
ça-feira (23).

Questionado sobre o 
motivo pelo qual compar-
tilhará o material, o chefe 
do MPF (Ministério Públi-
co Federal) afirmou que é 
“para que a Suprema Cor-
te exerça também o papel 
ou a função relevante de 
controle de legalidade”. 
“Existem inúmeras pro-
vas submetidas à reserva 
de jurisdição. O Ministé-
rio Público não pode que-
brar aquilo que se chama 
de cadeia de custódia em 
certas provas, que estão 
reservadas à decisão judi-
cial”, disse Aras. A reserva 
de jurisdição consiste no 
impedimento de outros 
órgãos exercerem ativi-
dades que só podem ser 

determinadas por juízes 
ou magistrados.

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação 
Participativa do Senado 
Federal aprovou, também 
na terça, o requerimento 
para que Aras compareça 
ao Congresso Nacional 
na condição de convida-
do, para esclarecer quais 
ações foram tomadas 
pela PGR com relação ao 
relatório final da CPI da 
Covid.

Em contato com a re-
portagem, a assessoria 
da PGR não disse se Aras 
aceitará o convite. “No dia 
27 de novembro, o PGR 
vai se manifestar sobre o 
relatório da CPI da Covid”, 
respondeu, sem dar mais 
detalhes. Ele recebeu, em 
mãos, o relatório final da 
CPI da Covid no dia 27 
de outubro. O presidente 
Jair Bolsonaro é apon-
tado pela CPI como um 
dos principais responsá-
veis pelo agravamento da 
pandemia. O relatório su-
gere que ele seja respon-
sabilizado e investigado 
por dez crimes. “Esta CPI 
já produziu resultados. 
Temos denúncias, ações 
penais, autoridades afas-
tadas e muitas investiga-
ções”, disse Aras na oca-
sião.                     | FOLHAPRESS

Em meio à filiação 
de Sergio Moro ao Po-
demos e do anunciado 
ingresso de Jair Bol-
sonaro no PL, o PSD 
de Gilberto Kassab fez 
nesta quarta-feira (24) 
um evento em Brasí-
lia com o objetivo de 
alavancar o nome do 
presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (MG), 
para a corrida ao Palá-
cio do Planalto.

Realizado no salão 
de eventos do hotel Ro-
yal Tulip, um dos mais 
caros de Brasília, a re-
união tinha como ob-
jetivo inicial anunciar 
a filiação de José Luiz 
Datena, mas o apresen-
tador adiou a formali-
zação devido às incer-
tezas sobre o cenário 
eleitoral em São Paulo.

Pacheco criticou ex-
tremos e a cultura de 
ódio, defendendo a 
democracia. “Vivemos 
hoje no Brasil um clima 
de radicalismo, de ex-
tremismo, de uma cul-
tura de ódio que está 
acabando com o Brasil 
e que precisamos con-
ter”, afirmou em claro 
discurso de pré-candi-
dato.               | FOLHAPRESS

PSD faz evento 
para alavancar 
nome de Pacheco

ELEIÇÕES 2022
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BLACK FRIDAY

Inflação e desabastecimento 
travam descontos maiores

A inflação em alta, o 
câmbio e os problemas 
de abastecimento em 
algumas cadeias de-
vem travar os descontos 
oferecidos por lojas na 
Black Friday deste ano. 
Com famílias endivida-
das e o mercado de tra-
balho reagindo de forma 
lenta, a expectativa de 
economistas é que o tic-
ket médio também seja 
inferior ao de 2020.

“Os descontos clara-
mente serão menores. 
Os empresários estão 
com margem de lucro 
apertada, o consumidor 
está endividado, e esse 
cenário será desafiador 
para o varejo conce-
der o desconto que o 
cliente espera”, afirma 
Kelly Carvalho, assesso-
ra econômica da Feco-
mercioSP.

Algumas projeções 
para a Black Friday, in-
corporada no calen-
dário do varejo desde 
2010, também indicam 
mudanças na cesta de 
consumo. As vendas em 
categorias de eletrôni-
cos e eletrodomésticos, 
que historicamente têm 
boa saída, devem desa-

celerar, à medida que 
as famílias trocaram de 
aparelhos durante os pe-
ríodos de restrição social 
da pandemia.

Projeção da CNC 
(Confederação Nacional 
do Comércio) mostra 
aumento da participa-
ção de segmentos como 
vestuário e itens de cui-
dados pessoais. Deve 
crescer o consumo vol-
tado para bens semidu-
ráveis e não duráveis, o 
que pode beneficiar o 
setor supermercadista.

No ano passado, a 
Black Friday impul-
sionou em 3% o fatu-
ramento do varejo em 
novembro, sendo 30% 
no comércio online. 
A expectativa é que as 
vendas digitais perma-
neçam altas, mas o setor 
avalia que não há mais a 
corrida por compras na 
internet como no pri-
meiro ano de Covid-19.

“Além da inflação, não 
podemos esquecer dos 
juros altos ao consumi-
dor, que estão em pata-
mar diferente do evento 
de 2020”, afirma Fabio 
Bentes, economista do 
CNC.                  | FOLHAPRESS

Arquivo / Agência Brasil

BLACK FRIDAY | Descontos serão menores este ano

Naufrágio perto da costa francesa é o maior desastre do tipo já registrado

Ao menos 27 morrem ao tentar 
cruzar o Canal da Mancha

Ao menos 27 migran-
tes morreram ao tentar 
cruzar o Canal da Man-
cha nesta quarta-feira 
(24) em direção ao Reino 
Unido, segundo o Mi-
nistério do Interior da 
França. A pasta chegou 
a divulgar um total de 
31 vítimas, mas revisou 
o número horas depois. 
Entre os mortos estão 
cinco mulheres e uma 
criança; outras duas pes-
soas foram resgatadas 
com vida. Em entrevista 
coletiva, o ministro Gé-
rald Darmanin afirmou 
que ao menos uma pes-
soa continuava desapa-
recida. As buscas conti-
nuariam nesta noite.

O naufrágio, que acon-
teceu perto da costa 
francesa, entre Calais e 
Dunquerque, é o maior 
desastre desse tipo na re-
gião desde 2014, quando 
a Organização Interna-
cional passou a coletar 
dados do canal.

Quadrilhas passaram 
a usar a rota marítima 
depois que os governos 
apertaram a fiscalização 
sobre caminhões, nos 
quais os migrantes eram 
escondidos. Em alta des-
de 2018, as travessias em 
botes explodiram neste 
ano, causando atritos en-
tre França e Reino Unido.

O premiê britânico, Bo-
ris Johnson, cuja política 
para refugiados é critica-
da por ativistas, convo-
cou uma reunião do co-
mitê de emergência para 

TRAGÉDIA NO MAR

FOLHAPRESS
BÉLGICA

Reprodução

MORTE  | Homens trabalham em resgate dos corpos após naufrágio na costa da França

ECONOMIA

Cenário econômico é de retomada, diz BC
O cenário da econo-

mia no terceiro trimestre 
do ano é de retomada da 
atividade em todas as re-
giões do país, de forma 
menos intensa e concen-
trada no setor de serviços, 
segundo análise do Bole-
tim Regional, divulgado 
nesta quarta-feira (24) 
pelo Banco Central (BC). 
O boletim, que apresenta 
as condições da econo-
mia nas cinco regiões, diz 
que esse comportamento 
da economia tende a fa-
vorecer as economias do 
Nordeste e Sudeste.

No Sudeste, a ativida-
de econômica continuou 
em expansão no terceiro 

trimestre, favorecida pela 
recuperação do setor de 
serviços, com o avanço 
da vacinação contra a 
Covid-19 e menor efeito 
da pandemia na região. 
Todos os segmentos de 
serviços apresentaram 
abertura de vagas, com 
destaque para atividades 
administrativas e serviços 
complementares, aloja-
mento e alimentação.

Por outro lado, o bole-
tim aponta que o comér-
cio varejista, após vários 
meses de relativa estabi-
lidade, registrou retração 
mais pronunciada a par-
tir de agosto, encerrando 
o terceiro trimestre com 

variação negativa, refle-
tindo o possível desloca-
mento da demanda para 
serviços.

Em relação à Indús-
tria, dificuldades para 
a obtenção de insumos 
e os preços de algumas 
cadeias produtivas, es-
pecialmente a automo-
tiva, contribuíram para 
a queda da produção no 
terceiro trimestre. Houve 
retração em quinze dos 
22 setores pesquisados, 
com destaque para fabri-
cação de outros produtos 
de transporte (11,7%) e 
veículos (8,4%).

Com isso, no trimes-
tre, o índice de atividade 

econômica da região va-
riou 0,4%, após expansão 
0,8% no período anterior. 
Segundo o BC, os indi-
cadores apontam para 
acomodação da atividade 
econômica no Sudeste, 
no quarto trimestre.

“Pressões de custos e 
falta de insumos em se-
tores da indústria, com 
ênfase no segmento au-
tomotivo, têm efeitos 
negativos sobre a pro-
dução fabril. Em sentido 
contrário, o avanço da 
vacinação favorece a con-
tinuidade da recuperação 
dos segmentos de servi-
ços”, diz o boletim.

                            | FOLHAPRESS

Quadrilhas passaram 
a usar rota marítima 

após fiscalização 
rígida nas fronteiras

discutir o caso na noite 
desta quarta.

“O desastre mostra o 
quão perigoso é fazer 
essa travessia”, disse ele 
em entrevista à rede BBC, 
depois de se declarar 
“triste e chocado”. Boris 

afirmou que o Reino Uni-
do não deixaria “pedra 
sobre pedra” para impe-
dir o tráfico de seres hu-
manos.

“A França não vai dei-
xar o Canal da Mancha 
se tornar um cemitério”, 

afirmou do outro lado o 
presidente Emmanuel 
Macron, que deve fazer 
uma reunião intermi-
nisterial na manhã desta 
quinta. “Nunca podemos 
condenar o suficiente o 
comportamento crimi-
noso dos contrabandistas 
que organizam essas tra-
vessias”, disse Darmanin. 
Segundo o ministro, cer-
ca de 1.500 suspeitos fo-
ram presos desde janeiro, 
quatro deles ligados ao 
desastre de hoje.

Jean Castex, primeiro-
-ministro da França, tam-
bém culpou as quadri-
lhas: “Meus pensamentos 
estão com os mortos e fe-
ridos, vítimas de gangues 
de criminosos que explo-
ram sua angústia e mi-
séria”. Segundo a mídia 
britânica, cada migrante 

paga cerca de 4.000 eu-
ros (o equivalente a R$ 27 
mil) para chegar ao Reino 
Unido, e há relatos de bo-
tes com até 80 pessoas. 
No caso desta tarde, de 
acordo com a adminis-
tração dos portos de Ca-
lais e Boulogne, no norte 
francês, o barco tinha 
cerca de 50 migrantes.

Até esta quarta, o pior 
naufrágio havia sido o 
que matou cinco mem-
bros de uma família cur-
da iraniana, incluindo 
um bebê, perto de Ca-
lais, em outubro de 2020. 
Artin, de 15 meses, foi 
encontrado três meses 
depois, na Noruega. Só 
neste ano, 31,5 mil pes-
soas tentaram cruzar o 
canal a partir da costa da 
França, segundo o gover-
no francês.
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ENCANTO | Os integrantes da família Madrigal, moradores de uma cidade montanhosa na Colômbia, vão trazer toda a magia e emoção às telonas com seus talentos musicais

‘Encanto’ exalta cultura 
latina com magia, união 
e complexidade familiarDiversão e emoção

PRODUÇÃO DISNEY

Em uma viagem má-
gica e emocionante, a 
animação “Encanto” 
(Disney) apresenta a fa-
mília Madrigal, dona de 
talentos inimagináveis, 
porém, tão real e com-
plexa como qualquer 
outra. A produção chega 
aos cinemas nesta quin-
ta-feira (25) e promete 
trazer uma “mensagem 
poderosa”.

Ambientada no cora-
ção da Colômbia, numa 
cidade montanhosa, cujo 
nome dá título ao filme, a 
produção mostra a vida 
de Mirabel (Stephanie 
Beatriz), a única dentre 
os familiares que não re-
cebeu um talento espe-
cial. Ao longo da trama, 
ela precisa salvar a magia 
da família e tenta provar 
para sua Abuela (María 
Cecilia Botero) ser tão es-
pecial quanto todos.

Ao longo da história, 
Mirabel precisa rever a 
relação com suas irmãs 

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Fotos: Divulgação

COLORIDO | O longa-metragem retrata as cores vibrantes da cultura colombiana

Luísa (Jessica Darrow) 
e Isabela (Diane Guer-
rero), sendo a última a 
irmã “perfeita”. “Penso 
que muitas pessoas vão 
se identificar com Isa-
bela”, diz a atriz Diane 
Guerrero.

“Ver a liberação e a 
transformação que ela 
passa é muito atraen-
te”, conta, “a única vez 
que ela é ela mesma, é 
quando ela e sua irmã se 
unem e se amam”. Para 
Guerrero, que já esteve 
em séries como “Orange 
is the New Black” (2013-
2019) e “Jane, a Virgem” 

(2014-2019), o filme 
mostra que nenhum ex-
tremo é bom dentro de 
uma família.

“Devemos tentar en-
tender uns aos outros. 
Aí é onde você conse-
gue responder todas as 
questões sobre sua vida 
e propósito”, completa a 
artista.

Além dos conflitos que 
a personagem principal 
enfrenta, o filme dirigi-
do por Byron Howard 
(“Zootopia”) e Jared 
Bush (“Moana”) conta 
com uma trilha sonora 
criada por Lin-Manuel 

Miranda. Diane comen-
ta que as músicas, cores 
e representações do fil-
me foram importantes 
para ela como colombia-
na. A artista reforça que 
aprendeu a ter um olhar 
mais profundo para sua 
família e cultura, e que 
gostou de ver seu país 
com a beleza em foco, 
exaltando o que há de 
melhor.

“É realmente o que eu 
vi: as cores, as flores, as 
músicas, a comida, a má-
gica... Ver tudo isso dessa 
forma finalmente faz 
tudo ser real para mim”, 

explica. Ela diz que es-
pera que outras pessoas 
possam ver o país com 
outros olhos, “para além 
do que é representado 
pela mídia”.

Além de Diane, o fil-
me conta com grandes 
nomes no elenco como 
Maluma, no papel de 
Mariano, Wilmer Val-
derrama, interpretando 
Agustín, John Leguiza-
mo, como Bruno, Rhen-
zy Feliz, na voz de Ca-
milo, e Angie Cepeda, 
como Julieta.

O longa-metragem 
é produzido por Clark 

Spencer e Yvett Merino 
Flores, e tem a marca de 
ser a 60ª animação da 
Walt Disney Studios, des-
de sua estreia nas telonas 
com a animação “Branca 
de Neve e os Sete Anões”, 
no ano de 1937.

Por fim, Daiane dei-
xa uma mensagem para 
aqueles que ainda estão 
em dúvida se devem as-
sistir à produção: “Cor-
ram para ver ‘Encanto’! É 
uma história linda, com 
músicas incríveis e uma 
mensagem poderosa que 
pode servir para a sua fa-
mília e vida.”

É realmente o que eu vi: as cores, as 
flores, as músicas, a comida, a mágica... 
Ver tudo isso dessa forma finalmente 
faz tudo ser real para mim. Espero 
que outras pessoas possam ver o país 
com outros olhos, para além do que é 
representado pela mídia

DIANE GUERRERO 
atriz que vive a Isabela

Animação apresenta
 a família Madrigal, 

que vive numa 
cidade  da Colômbia
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Sudoku

Palavras cruzadas

Para jogar, preencha 
os quadradinhos com 
números de 1 a 9, 
sem repetir algarismo 
em cada uma das 
linhas verticais e 
horizontais.

Horóscopo
ÁRIES | 21/3 a 20/4  
Expresse sua alegria e 
boa vontade, fazendo 
algo útil, algo que agre-

gue, algo que represente um marco 
de harmonia nos relacionamentos. 
Expresse sua alegria, mesmo que, 
aparentemente, não haja razão para se 
sentir assim.

TOURO | 21/4 a 20/5 
A intensidade que você 
experimenta é, em parte, 
provinda de pressenti-

mentos que sua alma não consegue 
decifrar e, por isso, não sabe se isso 
significa alimento para a ansiedade ou 
para a esperança. Dilemas, nada além.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Para você se entender 
realmente com as 
pessoas, é preciso fazer 

alguma coisa inteligente com os con-
flitos que se apresentam, porque se 
ficar driblando e evitando, isso só vai 
provocar distanciamentos. É assim.

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Prefira se ater ao que 
seja prático e que brinde 
com resultados imedia-

tos, isso evitará que você se disperse 
com ideias muito loucas e atraentes, 
mas que seria impossível colocar em 
marcha neste momento. Praticidade.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Faça suas apostas, se 
lance na direção de algu-
ma aventura, porque sua 

alma está num daqueles momentos 
em que precisa de excitação, de expe-
rimentar a fervura de ser e viver, não 
apenas sobreviver. Muito importante.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
São tantas emoções 
desencontradas que 
acaba dando a impres-

são de que nada mais importa, que 
pode acontecer qualquer coisa, pois, 
nada faria verdadeira diferença. Esse 
estado passará sem deixar marcas, 
despreocupe.

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Havendo alguma pos-
sibilidade, se aproxime 
o máximo possível das 

pessoas, se reunindo com elas e 
renovando o contato com aquelas 
que foram ficando para escanteio, 
como resultado de tantos meses de 
distanciamento.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Há várias questões que 
estão ao seu alcance, e 

que você pode dar conta sem grande 
estresse nem tampouco tendo de 
pedir ajuda a alguém. Prefira se ater 
a essa dinâmica, evitando buscar 
encrencas desnecessárias.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Sobram boas ideias, se-
ria até melhor que você 

não se entusiasmasse tanto com o 
que as pessoas lhe apresentam nem 
muito menos com o que você idealiza. 
Muitas boas ideias tendem a resultar 
em dispersão.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
Despreocupe, porque 
apesar de sua alma 

sentir uma densidade fora do comum, 
isso não é uma premonição de que 
algo errado esteja a caminho. Essa 
densidade é a fiel tradução do estado 
atual do mundo. Caótico. 

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
A troca de ideias, o 
reconhecimento mutuo, 
a colaboração, todas 

essas atividades são essenciais, mas 
nem sempre possíveis, porque na 
maior parte do tempo os relaciona-
mentos são tomados pela viciada 
dinâmica da competição.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 Talvez a realidade lhe pa-
reça entediante demais, 
desprovida de excitação, 

mas é sobre ela que você há de 
construir seus projetos e, depois, 
desfrutar de todo o regozijo que vier 
como resultado disso. É por aí.

oscar@quiroga.net
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TV Tudo

TV paga
No dia 2 de dezembro, às 

22h30, a Warner Channel 
estreia “Wipeout”, um jogo 
de desafios com obstácu-
los que faz muito sucesso 
na TV americana há anos e 
que aqui no Brasil já foi exi-
bido com o título de “Ma-
ratoma”, no “Domingão do 
Faustão”. Comandado pelo 
lutador e ator John Cena 
e pela atriz e comediante 
Nicole Bayer, o “Wipeout” 
exibe provas que levarão o 
atletismo e a determina-
ção dos participantes ao 
extremo.

Dobradinha
 Além de estrear em um 

novo estúdio em 2022, o 
“MasterChef” ganhará for-
mato diário e fará dupla 
com Faustão nos fins de 
noite da Band. Segundo 
Henrique Fogaça no pod-
cast PodPah, o reality culi-
nário agora terá uma hora 
de duração. As gravações 
começam em abril e vão 
durar quatro meses.

 Canta Comigo
No próximo domingo, 

vai ao ar o episódio 9 do 
“Canta Comigo Teen 2”, na 
Record.

Nele, acontece a repes-
cagem, última chance dos 
jovens participantes ga-
rantirem uma vaga na fase 
final da competição. Apre-
sentação de Rodrigo Faro e 
Ticiane Pinheiro. .

Sem limites
De uns anos para cá, o 

“Mais Você” encontrou o 
caminho de “causar” para 
gerar repercussão nas re-
des sociais. E nesse senti-
do, o céu é o limite. Só no 
programa desta quarta, 
Ana Maria Braga “assus-
tou” Ana Paula Araújo com 
uma pegadinha que sofreu 
e fez questão de aprender 
no ar a dancinha viral do 
“frango com câimbra”.

Parceria
Em entrevista a Marcos 

Mion no seu canal no You-
Tube, Chay Suede desta-
cou Adriana Esteves como 
a melhor parceira de cena, 
com quem ele contracenou 
duas vezes em novelas. 
“Basta ela fazer assim [es-
talar dos dedos] e ela ocu-
pa o espaço inteiro que ela 
quiser no Planeta Terra”, 
declarou o ator.

Aposta
Ratinho comprou o for-

mato musical e está pro-
duzindo o “The Wall Duet”, 
para exibição nas noites 
de quarta-feira no seu 
programa. Nele, os partici-
pantes deverão descobrir 
com quem estão fazendo 
um dueto apenas pela voz. 
Eles só saberão quem está 
do outro lado quando um 
muro se levantar.

Bate – Rebate
* Depois de Karol Conká 

e Juliette, Gil do Vigor será o 
terceiro ex-BBB21 a ganhar 
uma série documental na 
Globoplay...

* ... “Gil na Califórnia” es-
treia na plataforma em 9 
de dezembro.

* Segundo o portal Meio 
& Mensagem, a HBO Max 
fechou acordo com a Globo 
para exibir suas novelas e 
séries na plataforma para 
a América Latina e Caribe...

* ... No Brasil, a exclusivi-
dade segue mantida para a 
Globoplay.

* De acordo com a Globo, 
as gravações de “Verdades 
Secretas 2” serão encerra-
das nesta semana...

* ... Quanto ao autor 
Walcyr Carrasco, férias em 
Portugal.

* Tiago Abravanel e Ma-
riana Santos estarão no 
próximo “Zig Zag Arena”.

* Dirigido por João 
Fonseca, o influencer Mr. 
Émerson apresenta o show  
“Especial de Comédia”, 25 e  
2 de dezembro, pela plata-
forma Sympla Play.

* O diretor Rudi Lage-
mann, o Foguinho, já está 
com equipe pronta para 
disparar as gravações da 
série “Todas as Garotas em 
Mim”, que estreia em 2022 
na Record.

* As gravações vão acon-
tecer em São Paulo, numa 
parceria com a Formata.

* Record ocupou a vice-
-liderança de audiência, 
tanto em São Paulo como 
no Rio, com a estreia de “A 
Bíblia”, terça-feira. 

C’est fini
No dia 27, após o “Jornal 

Hoje”, a Globo estreia o 
“Mistura Paulista”. O novo 
programa faz um passeio 
pelos bairros mais tradicio-
nais de São Paulo, em um 
total de quatro episódios, 
sempre aos sábados. As 
repórteres Denise Thomaz 
Bastos e Luiza Vaz explo-
ram as ruas de bairros de 
todas as regiões, como o 
Capão Redondo, berço do 
rap nacional; Vila Maria, do 
futebol de várzea; a Lapa, 
com sua vocação gastro-
nômica, e a Penha, com seu 
clima de interior.

Então é isso. Mas ama-
nhã tem mais. Tchau!

Dedicação
Na Band, os colegas não se cansam de elogiar o esfor-

ço e a dedicação do repórter Juliano Dip na luta contra 
a obesidade. Virou outra pessoa. Não fez cirurgia bariá-
trica, e sim acompanhamento médico. Aliás, também é 
dele uma série sobre o tema no “Jornal da Band”.  

 Reprodução/Redes sociais

Juliano Dip

COMEMORAÇÃO

O documentário “Ven-
do a Banda passar” traz 
a história dos 123 anos 
da Corporação Musical 
União Barbarense e a 
memória de Santa Bár-
bara d’Oeste. O material 
será exibido on-line no 
aniversário de 203 anos 
da cidade, comemorado 
no dia 4 de dezembro, no 
YouTube da Secretaria de 
Cultura e Turismo.

A produção mostra a 

celebração da alvorada 
e do cortejo realizados 
pela corporação,  com o 
objetivo de  valorizar o 
patrimônio imaterial, a 
identidade cultural e his-
tórica e sua importância 
para a cidade.

Formada integralmen-
te por músicos voluntá-
rios, a banda foi oficia-
lizada em 1º de maio de 
1908, mas a corporação 
já havia sido criada dez 
anos antes. Deste dia em 
diante, todo 1º de maio, a 
banda realiza a alvorada 

e cortejo saindo, nas pri-
meiras horas do dia, de 
sua sede, passando pelas 
ruas centrais da cidade 
e retornando à sede. Em 
alguns momentos, foi 
tradição terminar o cor-
tejo em frente à casa do 
prefeito da cidade.

As gravações das apre-
sentações e dos depoi-
mentos foram realizadas 
na sede da Corporação, 
Praça Central, Teatro 
Municipal “Manoel Lyra” 
e no Caminho dos Flam-
boyants.

Produção que retrata os 123 anos da corporação 
será exibida on-line no dia do aniversário da cidade

Documentário traz a 
história da centenária 
banda de S. Bárbara

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

Divulgação

VENDO A BANDA PASSAR | Músicos voluntários integram a tradicional corporação
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Com 42 pontos, cinco de vantagem sobre o primeiro time da zona de rebaixamento, Peixe tenta recuperação

Santos busca reação contra Fortaleza
BRASILEIRO

O Santos enfrenta o 
Fortaleza nesta quin-
ta-feira (25), às 19h, na 
Vila Belmiro, pela 35ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. O time pau-
lista busca a recupera-
ção para seguir na luta 
contra o rebaixamento 
para a Serie B, enquanto 
os cearenses tentam su-
bir ao G-4.

O Santos soma 42 pon-
tos e tem 5 de vantagem 
sobre o Bahia, que é o 
primeiro time da zona 
de descenso. O time de 
Fábio Carille, no entan-
to, precisa retomar o 
bom momento do time 
no Brasileirão. Na roda-
da passada, o Peixe teve 
atuação apagada e foi 
totalmente dominado 
na derrota para o Corin-
thians por 2 a 0.

Um triunfo na Vila 
Belmiro deixa o time 
próximo de se livrar de 
um inédito rebaixamen-
to. Para isso, Carille terá 

o retorno de Marinho, 
que está recuperado de 
uma lesão muscular. No 
entanto, perdeu Madson 
no último treinamento.

O Santos deve entrar 
em campo com a se-
guinte escalação: João 
Paulo; Kaiky, Luiz Felipe 
e Danilo Boza; Marcos 

Guilherme, Zanocelo, 
Felipe Jonatan, Gabriel 
Pirani e Lucas Braga; 
Marinho e Tardelli.

Do outro lado, o For-
taleza soma 52 pontos e 
mostrou que vai brigar 
até o fim por um lugar na 
fase de grupos da próxi-
ma edição da Libertado-
res. O time dirigido pelo 
argentino Juan Pablo Vo-
jvoda vem de triunfo so-
bre o Palmeiras por 1 a 0.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Ivan Storti/Santos FC

DUELO | Jogadores treinaram ontem em preparação para encarar o Fortaleza, domingo, na Vila Belmiro, às 19h

Diego Almeida/PontePress

FÉRIAS | O atacante Rodrigão já foi liberado pelo clube 

Thomaz Marostegan/GuaraniFC

NO BRINCO | Jogadores bugrinos durante treino

Quinta-feira (28/10)       
16h – Bragantino 3 x 0 Sport

Sábado (20/11)
19h – Atlético-MG 2 x 0 Juventude
19h – Fortaleza 1 x 0 Palmeiras
19h – Chapecoense 1 x 3 Grêmio
21h – Atlético-GO 1 x 1 Ceará
21h30 – Internacional 1 x 2 Flamengo

Domingo (21/11)
16h – Corinthians 2 x 0 Santos
17h – Fluminense 2 x 0 América
19h – Bahia 0 x 0 Cuiabá

Ontem (24/11)
21h30h – São Paulo x Athletico-PR*

34 • RODADA

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 
 

Clubes PG J V GP SG
Atlético-MG 74 33 23 53 31
Flamengo 66 33 20 64 35
Palmeiras 58 34 18 52 12
Corinthians 53 34 14 37 5
Fortaleza 52 34 15 41 0
Bragantino 52 34 13 50 10
Fluminense 48 34 13 33 -1
Internacional 47 34 12 42 5
Ceará 46 34 10 36 2
América-MG 45 34 11 35 -1
Cuiabá 43 34 9 31 -1
Santos 42 34 10 30 -8
Athletico-PR 41 33 12 39 -4
São Paulo 41 33 9 26 -7
Atlético-GO 40 33 9 25 -8
Juventude 39 33 9 32 -7
Bahia 37 33 9 33 -10
Grêmio 35 33 10 33 -9
Sport 33 34 8 21 -12
Chapecoense 15 34 1 27 -32

 *jogo não encerrado até o fechamento 
desta edição

Atlético-MG pode conquistar 
o Brasileiro sentado no sofá
Não será no domingo (28) que o Atlético-MG, diante 
do Fluminense, poderá acabar com o jejum de quase 
50 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro . O 
empate com o Palmeiras tirou a chance. No entanto, 
uma vitória sobre o Tricolor carioca pode fazer com que 
o Atlético seja campeão com o elenco sentado no sofá. 

SÉRIE B

Ponte começa a 
liberar jogadores

A Ponte Preta encara 
o Coritiba nesta sexta-
-feira, às 19h, no Moisés 
Lucarelli, o último jogo 
na Série B do Brasileiro. E 
justamente na semana de 
preparação para o con-
fronto, o clube começou 
a liberar jogadores para 
as férias. Nesta quarta-
-feira, o clube informou 
que o zagueiro Fábio 
Sanchez e o atacante Ro-
drigão serão poupados 
por desgaste físico e não 
vão enfrentar o Coritiba.

Rodrigão marcou cinco 
gols nesta Série B. Duran-
te o campeonato, o ata-
cante chegou a desfalcar a 

equipe por conta de uma 
virose. Fábio Sanches já 
teve problemas muscu-
lares ao longo da compe-
tição, como na vitória da 
Ponte sobre o Londrina, 
pela 17ª rodada, quando 
teve que sair ainda no pri-
meiro tempo.

Além de Sanches e Ro-
drigão, os volantes Mar-
cos Júnior e Yago Henri-
que também estão fora 
da última rodada. Ambos 
receberam o terceiro car-
tão amarelo e vão cum-
prir suspensão. Outros 
jogadores ainda podem 
ser liberados.

 | DA REDAÇÃO

FINAL

Guarani se prepara 
para última rodada

Os jogadores do Guara-
ni se reapresentaram na 
tarde desta quarta-feira 
(24) e treinaram no Brin-
co de Ouro em prepara-
ção para enfrentar o Bo-
tafogo, no último jogo da 
Série B do Campeonato 
Brasileiro, neste domin-
go (28), às 16h, no Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro.

Nos próximos dias o 
técnico Daniel Paulis-
ta vai ter que escolher 
substitutos para o meia 
Régis e o lateral-direito 
Mateus Ludke. Eles es-
tão suspensos.

Em processo de recu-
peração após sofrerem 

lesões na coxa, o volante 
Rodrigo Andrade e o ata-
cante Júnior Todinho es-
tiveram no gramado para 
um trabalho com a fisio-
terapia e seguem sendo 
avaliados pelo departa-
mento médico. Quem 
também avança no tra-
tamento é o atacante Ra-
fael Costa, após contusão 
no joelho.

Os jogadores bugrinos 
voltam aos trabalhos 
nesta quinta-feira (25) 
para mais um sessão de 
treinamentos sob o co-
mando do técnico Daniel 
Paulista.

 | DA REDAÇÃO

Vitória em casa deixa 
o alvinegro santista 
próximo de se livrar 

da degola
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Cesar Greco/Palmeiras

BOA SORTE | Torcedores lotaram o entorno da Academia de Futebol na Barra Funda para dar apoio aos jogadores

APOIO

Torcedores do Palmei-
ras estiveram desde a 
manhã desta quarta-feira 
(24) em frente à Academia 
de Futebol, na Barra Fun-
da, para se despedir do 
elenco antes da viagem da 
delegação alviverde para o 
Uruguai, onde o time bus-
cará o tricampeonato da 
Libertadores, em decisão 
com o Flamengo, no sába-
do (27).

A equipe de Abel Ferrei-
ra viaja um dia após em-
patar com o Atlético-MG, 
por 2 a 2, em seu último 
compromisso pelo Cam-
peonato Brasileiro antes 
da final do torneio conti-
nental.

Por volta do meio dia, 
cerca de 400 torcedores, 
segundo a PM, ocuparam 
uma das faixas da avenida 
Marquês de São Vicente 
para se despedir e desejar 
boa sorte à delegação.

No Twitter, a Mancha 
Alviverde, que convocou 
os torcedores, disse que 
autoridades não autori-
zaram uma despedida no 
aeroporto. Questionada 
pela reportagem, a PM 
não confirmou o motivo 
da proibição até a publi-
cação deste texto.

O embarque para o Uru-
guai está marcado para as 
15h. A chegada à capital 
Montevidéu está prevista 
para as 17h50 (horário de 
Brasília). Nesta quinta (25) 
e na sexta-feira (26), o time 
treinará no estádio Gran 
Parque Central. O duelo 
com o Flamengo será no 
Centenário, às 17h.

Time viajou ao Uruguai para a final 
da Libertadores contra o Flamengo

Palmeiras 
viaja sob festa 
da torcida

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Muitos dos torcedores 
que estavam em frente 
ao CT não poderão via-
jar para acompanhar a 
equipe. Jeferson, 44, é um 
deles. “Com ingresso a R$ 
1.100, mais a caravana, 
fica inviável”, diz o torce-
dor, que dá aulas em uma 
escolinha de futebol e 
trouxe um de seus alunos, 
Gustavo Nascimento, para 
ver a festa da torcida.

“É muito legal ficar per-
to do time”, diz o jovem de 
7 anos.

A empresária Aghata 
Ferreira, 23, também es-
teve no CT, convencida 

pelo filho, Bruno. “Ele é 
fanático pelo time, nunca 
foi ao estádio, então eu o 
trouxe”, disse, enquanto 
o filho de 7 anos cantava 
junto com a torcida.

Por volta das 12h50, o 
ônibus deixou a Acade-
mia sob fogos de artifício, 
enquanto os palmeirenses 
entoavam o hino do clube 
e cantavam músicas que 
citam a “Taça Libertado-
res” como obsessão.

Cerca de 60 mil ingres-
sos foram colocados à 
venda para o confronto. 
Desse total, 12 mil desti-
nados exclusivamente aos 

torcedores palmeirenses, 
o mesmo número dispo-
nibilizado aos fãs da equi-
pe rubro-negra. A Conme-
bol não divulga parciais de 
venda da final única.

Com a liberação para 
o uso de 100% da capaci-
dade do estádio na capital 
uruguaia, o Palmeiras in-
formou na terça (23) que 
ainda tinha ingressos à 
venda e disponibilizou até 
quatro bilhetes para um 
mesmo torcedor, que não 
necessariamente precisa 
ser sócio do Avanti.

Desde o início da co-
mercialização das entra-

das, torcedores dos dois 
times reclamam nas redes 
sociais dos preços das en-
tradas para o jogo. O in-
gresso mais barato custa 
US$ 200 (R$ 1.114 pela co-
tação atual) e o mais caro 
é vendido por US$ 650 (R$ 
3.621). Isso sem contar os 
custos com a viagem e a 
hospedagem no Uruguai.

O confronto terá trans-
missão do SBT, na TV 
aberta, e da FOX Sports, 
na fechada. Na internet, 
será possível ver o jogo 
na ESPN pelo serviço de 
streaming da Star+ e pela 
Conmebol TV.

Fifa faz sorteio do Mundial
A Fifa anunciou na 

tarde desta quarta-fei-
ra (24) que o sorteio 
do Mundial de Clubes 
deste ano acontece 
às 13h (de Brasília) da 
próxima segunda (24), 
dois dias após a final 
da Copa Libertadores 
da América entre Pal-
meiras e Flamengo.

O sorteio será em 
Zurique, na Suíça, para 
definir o chaveamen-
to dos sete clubes que 
participam do Mun-
dial. O campeão sul-
-americano, portanto 
Flamengo ou Palmei-
ras, estreia já em uma 
das semifinais. As datas 
do Mundial ainda são 
uma incógnita e devem 
ser anunciadas pela 
Fifa no mesmo evento.

Os outros seis clubes 
no Mundial de Clubes 
serão: Chelsea, cam-
peão da Champions 
League; o saudita Al 
Hilal, que venceu a 
Champions da Ásia; o 
egípcio Al Ahly, repre-
sentante da África; o 
Monterrey, do México; 

Auckland City, da Nova 
Zelândia; e o Al Jazi-
ra, que joga o torneio 
como representante do 
país-sede, os Emirados 
Árabes Unidos.

A exemplo dos últi-
mos anos, o represen-
tante local (Al Jazira) 
deve abrir o Mundial 
em jogo de playoff con-
tra o campeão da Ocea-
nia (Auckland City). 
Em seguida há dois 
jogos de segunda fase 
para definir quem pega 
o Chelsea e o campeão 
da Libertadores nas se-
mifinais.

Segundo anunciado 
pela Fifa, o sorteio do 
Mundial terá partici-
pação do ex-zagueiro 
inglês John Terry, que é 
ídolo do Chelsea.

Palmeiras e Flamen-
go decidem a Liberta-
dores a partir das 17h 
deste sábado (27), no 
estádio Centenário, em 
Montevidéu, capital do 
Uruguai. A final opõe 
os dois últimos cam-
peões do torneio. 

| FOLHAPRESS

Anitta diz que dá sorte ao Flamengo
A apresentadora Anit-

ta, 28, disse que vai can-
tar na final da Liberta-
dores neste sábado (27). 
Em entrevista ao pod-
cast Podcats, a funkeira 
afirmou também que 
costuma dar sorte ao 
Flamengo, embora seu 
time do coração seja o 
Botafogo.

O time rubro-negro 
disputa a taça contra 
o Palmeiras no estádio 
Centenário, em Mon-
tevidéu. A Commebol 
ainda não confirmou o 
show de Anitta.

Esta pode ser a segun-
da apresentação da can-
tora na final da Liberta-
dores. A primeira foi em 
2019, quando o Flamen-
go venceu o River Plate 
por 2 a 1, de virada.

“Eu vou cantar de 
novo na final da Liber-
tadores. Eu não sou Fla-
mengo não, sabe? Eu sou 
botafoguense. Mas, as-
sim, nas vezes em que eu 
fui para o Flamengo, o 
Flamengo ganhou, viu?”, 
disse a cantora.

Reprodução/Instagram

PÉ DE COELHO | Anitta vai cantar na final da Libertadores

Estou 
achando que 
sou o pé de 
coelho deles. Se 
ganharem desta 
vez a gente vai 
comprovar que 
eu sou. Aí vou 
querer algum 
negócio de 
musa. Mesmo 
que eu seja 
Botafogo, vou 
querer alguma 
coisa. Porque 
toda vez que vou, 
(o Flamengo) 
ganha

ANITTA
cantora

“Estou achando que 
sou o pé de coelho deles. 
Se ganharem desta vez a 
gente vai comprovar que 
eu sou. Aí vou querer al-
gum negócio de musa. 
Mesmo que eu seja Bota-
fogo, vou querer alguma 

coisa. Porque toda vez 
que vou, [o Flamengo] 
ganha”, divertiu-se.

Ela acrescentou que a 
família, em sua maioria 
vascaína, não gosta que 
ela seja amuleto de outro 
time.                        | FOLHAPRESS

Verdão busca neste 
sábado, às 17h, o 
tricampeonato 

na copa
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AMERICANA

Equipes disputam oitavas 
da Copa Inver domingo

As 16 equipes classifi-
cadas para as oitavas de 
final da Copa Inver de 
Futebol, organizada pela 
Secretaria de Esportes 
de Americana, entram 
em campo no próximo 
domingo, dia 28, com 
partidas realizadas no 
período da tarde.

Os confrontos foram 
definidos em sorteio rea-
lizado na última segun-
da. Veja quais serão os 
jogos no quadro ao lado.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

 - Cantareira x Cidade Jardim – 14h, no campo do Unidos;

- São Jerônimo/Bruxela x Jardim América II – 16h – no Unidos;

- Descubra x MDP – 14h, no Centro Cívico;

- Zanaga x Lírios City – 16h, no Centro Cívico;

- Unidos do Mathiensen x Guarany – 14h – no São Vito;

- Mirandola x Boa Vista – 16h – no São Vito;

- Guanabara x River Plate – 14h – no campo do Guarani;

- Parque Gramado x Atalaia – 16h – no Guarani.

JOGOS 

Divulgação

DISPUTA | Mirandola é um dos 16 times que entrarão em campo no domingo a partir das 14h

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

FOME DE GOL | Róger Guedes e Renato Augusto estão na lista para o próximo jogo

Timão está sem vencer há sete partidas fora de casa e hoje encara o desafio de derrotar o Ceará, no Castelão

Corinthians procura quebrar jejum
BRASILEIRO

Depois de subir na 
última rodada para a 
quarta posição do Cam-
peonato Brasileiro, a 
melhor que já ocupou 
nesta edição do torneio, 
o Corinthians tem agora 
o desafio de melhorar o 
seu desempenho como 
visitante para garantir 
sua permanência entre 
os primeiros colocados 
do Nacional.

A missão começa com 
a necessidade de que-
brar um jejum de sete 
partidas sem vencer lon-
ge de Itaquera. Foram 
quatro derrotas (Sport, 
São Paulo, Atlético-MG 
e Flamengo) e três em-
pates (Internacional, 
Atlético-GO e Red Bull 
Bragantino) no período.

Nesta quinta-feira 
(25), o adversário será o 
Ceará, às 20h, no Caste-
lão, em Fortaleza. O time 
cearense está a sete pon-
tos dos corintianos (53 

a 46), restando quatro 
rodadas para o fim do 
Nacional.

A última vez que a 
equipe de Sylvinho vol-
tou para casa com uma 
vitória na bagagem foi 
na 18ª rodada, ao vencer 
o Grêmio, em Porto Ale-

gre, por 1 a 0, no dia 28 
de agosto.

Com a série negativa 
longe de seus domínios 
de lá para cá, viu piorar 
o desempenho como vi-
sitante. Em 17 jogos na 
casa dos rivais, os co-
rintianos acumularam 
apenas 43% de aprovei-
tamento: cinco vitórias, 
sete empates e cinco 
derrotas.

A subida até o G4 só foi 

possível devido ao ren-
dimento na Neo Quími-
ca Arena, onde o Corin-
thians está há dez jogos 
sem perder, com oito 
vitórias e duas derrotas 
no período. Sem público 
nos estádios, o Alvinegro 
terminou o primeiro tur-
no do Brasileirão com a 
terceira pior campanha 
entre os mandantes. No 
geral, o aproveitamento 
em Itaquera é de 60%, 
com nove vitórias, qua-
tro empates e quatro 
derrotas.

Mesmo vindo de uma 
sequência negativa nas 
partidas longe de Ita-
quera, o time treinado 
por Sylvinho ainda é 
dono da quinta melhor 
campanha do Brasilei-
rão como visitante.

Mas o técnico está 
ciente da necessidade 
de melhorar os números 
fora de casa, inclusive 
para minimizar as crí-
ticas que tem recebido. 
Em sua última derrota 
fora, contra o Flamengo, 

FOLHAPRESS
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no Maracanã, o técnico 
foi bastante criticado 
pela postura defensiva 
da equipe.

Contra o Ceará, o trei-
nador espera que o Co-
rinthians mantenha o 
rendimento que mos-

trou no clássico contra o 
Santos, no domingo (21). 
Uma vitória no Castelão 
pode garantir a equipe 
na principal competição 
de clubes da América do 
Sul no ano que vem. 

Para encarar o Ceará, 

o técnico Sylvinho não 
poderá contar com os 
meio-campistas Giulia-
no e Cantillo. A tendên-
cia é a escalação do mes-
mo time que derrotou o 
Santos por 2 a 0 no fim 
de semana passada. 

Timão precisa de 
bom resultado para 
continuar entre os 

primeiros da tabela
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